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PSL deixou de ser transparente,
diz advogada de Bolsonaro

Índice oficial de preços tem deflação
de 0,04% em setembro
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Congresso aprova remanejamento
de R$ 3 bilhões do Orçamento

Salles diz que óleo no
Nordeste vem “muito

provavelmente” da Venezuela
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Comercial
Compra:   4,10
Venda:       4,10

Turismo
Compra:   4,07
Venda:       4,32

Compra:   4,50
Venda:       4,50

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

15º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

Previsão do Tempo

Governo do
Equador
restringe

circulação
de pessoas
O presidente do Equador,

Lenín Moreno, assinou decre-
to restringindo a livre circula-
ção de pessoas em pontos es-
tratégicos. Assinada também
pelos ministros María Paula
Romo, de Governo, e Oswal-
do Jarrín, da Defesa, a medida
vai vigorar por 30 dias, das 20h
às 5h.

Maria Paula explicou que o
decreto oficializa a transferên-
cia da sede do governo de Qui-
to para Guayaquil e define a
restrição de circulação nas áre-
as delimitadas pelas Forças
Armadas.                     Página 3

Temos de
aprender a
viver da

energia que
vem do sol”,
diz cientista
O americano John Goode-

nough, Prêmio Nobel de Quí-
mica deste ano, disse que quan-
do contribuiu para o desenvol-
vimento das baterias usadas em
telefones celulares, notebooks
ou carros elétricos (íon de lí-
tio) não imaginava a importân-
cia que viriam a ter. Destacou
que elas hoje têm grande im-
portância, onde quer que sejam
usadas, feitas de íon de lítio ou
de outros materiais. O prêmio,
anunciado na quarta-feira (9),
foi concedido a Goodenough,
de 97 anos, juntamente com o
britânico Stanley Whittigham e
o japonês Akira Yoshino.

“Temos de aprender a viver
da energia que vem do sol e só
conseguiremos fazer isso se
aprendermos a armazenar a ener-
gia. Por isso, precisamos de ba-
terias”, acrescentou.     Página 3

O Congresso Nacional
aprovou na quarta-feira (9) o
remanejamento R$ 3,04 bi-
lhões do Orçamento da União
para vários órgãos do Executi-
vo, contemplando também
emendas parlamentares. A ma-
téria segue para sanção do pre-
sidente da República.

O Projeto de Lei (PLN) 18/
19 prevê que, entre os órgãos
que receberão recursos, estão
os ministérios do Desenvolvi-
mento Regional, que receberá
um crédito adicional de R$ 1
bilhão, da Saúde, que terá R$
732 milhões, e da Defesa, com
R$ 541,6 milhões.

Para viabilizar os recursos,
o governo federal pediu o can-

celamento de R$ 1,16 bilhão do
Ministério da Educação (MEC).
No entanto, parte desse mon-
tante, R$ 230 milhões, será
redirecionado dentro da própria
pasta. Ao final, o saldo líquido
é um corte de R$ 927 milhões.

A medida provocou reações
de parlamentares da oposição,
que tentaram inviabilizar o pro-
jeto. A análise, que começou
na tarde de terça-feira (8) e,
após horas de obstrução dos
trabalhos por partidos contrá-
rios, somente a Câmara dos
Deputados aprovou o texto,
por 270 votos a 17. Nesta
quarta-feira, o Senado concluiu
a votação da matéria por 40
votos a 2. (Agencia Brasil)
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Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, disse na quin-
ta-feira (9) que o óleo que vazou
e que atinge diversas praias no li-
toral do Nordeste vem “muito
provavelmente” da Venezuela. O
ministro citou estudo da Petro-
bras, ao participar de audiência
pública na Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Câmara dos De-
putados.

“Esse petróleo que está vin-
do, muito provavelmente da Ve-
nezuela, como disse o estudo da
Petrobras, é um petróleo que
veio por um navio estrangeiro, ao
que tudo indica, navegando pró-

ximo à costa brasileira, com der-
ramamento acidental ou não, e
que nós estamos tendo enorme
dificuldade de conter”, disse.

Segundo o balanço mais
recente do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), a mancha de óleo atin-
giu 138 localidades em 62 ci-
dades de nove estados da Região
Nordeste.

O ministro salientou a difi-
culdade em solucionar o proble-
ma, uma vez que a origem do va-
zamento é indeterminada e des-
conhecida.

Até esta segunda-feira (7), a
Petrobras já havia recolhido 133
toneladas de resíduos. Segundo
o Ibama, o material oleoso é pe-
tróleo cru e, desde o dia 2 de se-
tembro, se espalhou pelo litoral
de Alagoas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe.                          Página 4

Nasr e Derani brigam pelo
título do Endurance e com

chances matemáticas no IMSA
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Pipo Derani e Felipe Nasr voltam a dividir a pilotagem com Eric
Curran

Os brasileiros Pipo Dera-
ni e Felipe Nasr estarão nes-
te sábado (12) na luta pelo tí-
tulo do Campeonato Norte-
americano de Endurance nas
10 Horas de Petit Le Mans,
em Road Atlanta. Os pilotos
da Whelen Engineering Ra-
cing também têm chances ma-
temáticas de brigar pelo títu-
lo da temporada 2019 do
IMSA WeatherTech Sports-
Car Championship, onde ocu-
pam a vice-liderança.

Para a disputa, os brasilei-
ros dividirão novamente a pi-
lotagem do #31 Whelen Engi-
neering Cadillac DPi-V.R com
o norte-americano Eric Cur-
ran, que esteve ao lado deles na
conquista do segundo lugar nas
24 Horas de Daytona e da vitó-
ria nas 12 Horas de Sebring.
Derani e Nasr também foram
ao pódio este ano nas etapas de
Detroit e Laguna Seca.

Desde a unificação da ca-
tegoria sportscar nos Estados
Unidos, em 2014, a Action
Express Racing faturou cin-
co vezes o Campeonato Nor-
te-americano de Endurance,
que engloba as provas de
Daytona, Sebring, Watkins
Glen e Petit Le Mans.

“Estou ansioso para correr
em Road Atlanta e voltar às
corridas longas na última pro-
va da temporada”, comentou
Nasr. “Road Atlanta é uma das

corridas clássicas do calendário.
Eu realmente gosto muito de pi-
lotar pelos ‘esses’, é uma pista
icônica. Será muito bom ter o Eric
de volta. Acredito que somos uma
boa combinação de experiência e
velocidade”, destacou Nasr, que é
o atual campeão do IMSA ao lado
de Curran.

Derani, que no ano passado
conquistou a pole position nes-
te circuito, quando corria por
outra equipe, também não vê a
hora de voltar a acelerar no tra-
çado. “É uma pista fantástica,
provavelmente uma das melho-
res do calendário”, ressaltou.

“É uma pista divertida para
se pilotar e uma corrida que exi-
ge muito. É como Sebring, onde
você larga com o sol e termina
com a lua. Há muitos fãs nesta
corrida e espero que possamos
conquistar uma vitória no sába-
do”, declarou o jovem piloto,
que completará 26 anos justa-
mente no dia da corrida.

No Campeonato Norte-ame-
ricano de Endurance, Nasr, Dera-
ni e Curran estão a apenas dois
pontos dos líderes Jordan Taylor
e Renger van der Zande. A disputa
final terá pontos distribuídos na
quarta, oitava e décima horas, com
cinco pontos para o líder, quatro
para o segundo, três para o tercei-
ro e dois pontos para os demais.

“O objetivo é lutar pela vi-
tória. Tudo o que eu quero é en-
trar no carro e dar o máximo para

lutarmos por essa vitória e ter-
minar o ano no topo. Temos dois
títulos em jogo e o campeonato
de endurance é algo muito es-
pecial para a Action Express,
então queremos muito conquis-
ta-lo. Todos querem muito essa
vitória, que temos lutado tanto
o ano todo, desde Sebring”,
completou Nasr.

No IMSA, os brasileiros es-
tão 12 pontos atrás dos líderes
Juan Pablo Montoya e Dane Ca-
meron. Na matemática pelo tí-
tulo, os brasileiros precisam de
uma vitória e torcer para que os
líderes não cheguem acima da
décima posição. O título seria
o quinto da Action Express Ra-
cing em seis temporadas.

“Não foi uma temporada fá-

cil para nós. Então é muito bom
ir para a última corrida ainda com
chances de lutar pelos dois títulos”,
lembrou Derani. “Mas estamos
indo com a mentalidade de brigar
pela vitória. Depois, veremos o que
acontece com os pontos e o cam-
peonato. Mas o mais importante é
trabalhar pela vitória na corrida.
Essa é a melhor oportunidade que
temos”, finalizou o tricampeão
das 12 Horas de Sebring.

Os treinos em Road Atlanta
terão início na quinta-feira (10),
com três sessões livres. Na sex-
ta-feira (11), já acontece o clas-
sificatório a partir das 17h45
(de Brasília). No sábado, a pro-
va terá sua largada às 13h05 (de
Brasília). O canal Fox Sports exi-
be a largada e a disputa da 1h30

inicial da prova. Depois volta às
17 horas e transmite a corrida
até a chegada.

Mudanças para 2020
Nesta semana, a equipe Ac-

tion Express Racing também
anunciou que disputará a tem-
porada 2020 apenas com o car-
ro #31. Nas provas do Campe-
onato Norte-americano de En-
durance, Derani e Nasr terão
como companheiro o portugu-
ês Filipe Albuquerque, que atu-
almente divide o #5 Mustang
Sampling Cadillac DPi-V.R
com João Barbosa.

A dupla lusitana fará sua
última prova junta neste sába-
do. Eles ocupam a sétima co-
locação na classificação do
campeonato 2019, com 234
pontos (venceram a etapa de
Long Beach e terminaram em
terceiro nas 12 Horas de Se-
bring). Em Road Atlanta, tam-
bém dividirão a pilotagem com
o britânico Mike Conway.

A equipe Action Express
Racing é uma das mais competi-
tivas do IMSA, desde sua estreia em
2010, quando venceu as 24 Horas
de Daytona. Desde 2011, a equipe
disputou todos os eventos com dois
carros. O time conquistou os títu-
los de Pilotos e Equipes em 2014,
2015, 2016 e 2018. No Campeo-
nato Norte-americano de Enduran-
ce foi campeão em 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018.

Aéreas de baixo custo
começam a operar voos
internacionais no Brasil

A mudança na legislação para
autorizar até 100% de capital
estrangeiro em companhias aé-
reas com sede no Brasil, desper-
tou o interesse das companhias
aéreas de baixo custo, conheci-
das como low cost em operar em
voos internacionais no país.

Por operar com baixo custo

e cobrar menos pelo preço das
passagens, essas empresas costu-
mam cobrar por serviços como
despacho de mala, marcação de as-
sentos. Em geral, elas também não
oferecem alimentação nos voos,
nem totens com impressoras nos
aeroportos para o viajante retirar
seu bilhete de viagem.   Página 3

São Paulo assina
empréstimo com o CAF

para Linha 17-Ouro

Congresso aprova Lei das
Diretrizes Orçamentárias

para 2020
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São Paulo assina empréstimo
com o CAF para Linha 17-Ouro

O governo do Estado de São
Paulo assinou na segunda-fei-
ra (7) empréstimo de U$ 296
milhões (cerca de R$ 1,2 bi-
lhão) com o CAF – banco de
Desenvolvimento da América
Latina – para a finalização do
primeiro trecho da Linha 17-
Ouro do Metrô. O valor faz
parte de uma autorização apro-
vada pelo Senado Federal para
uma série de investimentos no
Estado no valor de U$ 933 mi-
lhões, incluindo outras insti-

tuições financeiras.
“A autorização desse em-

préstimo comprova que nosso
governo é comprometido com a
retomada e entrega das obras
prioritárias para os cidadãos,
entre elas a linha 17-Ouro. Esse
valor vai acelerar a melhoria da
mobilidade urbana para os pau-
listanos”, ressaltou o secretário
de Transportes Metropolitanos,
Alexandre Baldy.

O empréstimo está estrutu-
rado em quatro componentes

principais: obras, sistemas ope-
racionais, material rodante e
gestão. Quando estiver pronto, o
monotrilho terá 7,7 quilôme-
tros, ligando o aeroporto de Con-
gonhas à Estação Morumbi da
CPTM (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos). As esta-
ções contempladas são: Congo-
nhas, Brooklin Paulista, Jardim
Aeroporto, Vereador José Diniz,
Campo Belo, Vila Cordeiro,
Chucri Zaidan e o pátio Água
Espraiada.

“Um financiamento deste
tipo só é possível quando os pro-
jetos são bem estruturados. No
caso de São Paulo temos a van-
tagem de um planejamento inte-
ligente, bem realizado e absolu-
tamente transparente”, destacou
Milton Santos, secretário exe-
cutivo da Secretaria de Fazenda
e Planejamento. “Os recursos
investidos facilitarão o dia a dia
e a mobilidade da população da
capital e da Região Metropoli-
tana de São Paulo”, finalizou.

Governo de SP e Enel anunciam
primeiro bairro digital da capital

Lançamento do Urban Futurability
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acompanhou, na quarta-feira (9),
ao lado do CEO Global da Enel,
Francesco Starace, o lançamen-
to do Urban Futurability, projeto
de transformação digital da rede
elétrica do bairro Vila Olímpia,
na capital, por meio de novas tec-
nologias e inteligência artificial.

Em seguida, Doria anunciou
a participação da empresa do
setor de energia no Citi (Centro
Internacional de Tecnologia e
Inovação), que será implemen-
tado até 2020 pelo Governo de
São Paulo, no Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas da USP.

“A Enel vai investir na cria-
ção do primeiro bairro digital de
São Paulo, a Vila Olímpia, que
em breve não terá mais postes e
fios, e será referência para a ex-
pansão e transformação digital
do nosso Estado. A Enel também
estará conosco no projeto Citi,
o primeiro ‘Vale do Silício’ da

América do Sul. Nos próximos
dois anos, a empresa vai investir
em projetos no campo de inova-
ção e tecnologia com o objeti-
vo de melhorar a qualidade de
serviços oferecidos à popula-
ção”, declarou o Governador.

Nos próximos três anos, a

Enel vai criar uma réplica tridi-
mensional da rede elétrica da
Vila Olímpia e instalar 4,9 mil
sensores que coletarão, remota-
mente e em tempo real, dados
sobre condições da rede.

Os sensores auxiliarão a dis-
tribuidora na operação e também

no processo de localização de
defeitos na rede. A tecnologia
permitirá reconfiguração e iso-
lamento do trecho afetado por
um defeito de forma automáti-
ca, reduzindo o número de cli-
entes impactados.

Atualmente, a região da Vila
Olímpia conta com 15,53 km de ca-
bos subterrâneos e outros 4,86 km
serão enterrados em 26 vias, o que
resultará na retirada de aproximada-
mente 150 postes depois que as
empresas de telecom que os com-
partilham também enterrarem seus
cabos. Em um segundo momento, o
projeto prevê a incorporação de so-
luções de mobilidade elétrica,
mobiliário urbano conectado e
iluminação inteligente.

“Vila Olímpia é só o início
de um projeto maior. Queremos
levar a tecnologia que vamos
empregar neste bairro para toda
a metrópole”, disse o CEO glo-
bal da Enel.

InvestSP assina acordo com governo
do Estado australiano de Victoria

A InvestSP e a Global Victo-
ria, braço de promoção de negó-
cios e desenvolvimento econô-
mico do Estado australiano de
Victoria, assinaram um acordo
de cooperação para incentivar e
facilitar o comércio e os inves-
timentos entre empresas das
duas regiões. Entre as ações pre-
vistas no acordo está o trabalho
conjunto entre São Paulo e Vic-
toria para tentar viabilizar uma
rota aérea direta ligando a cida-

de de São Paulo e Melbourne.
“A ligação entre Brasil e Aus-

trália ajuda os países a estreitar la-
ços e incrementar negócios. São
Paulo e Victoria, agora conectados
com mais agilidade, beneficia os
passageiros e os investimentos”,
afirma o Governador João Doria.

A InvestSP (Agência Paulis-
ta de Promoção de Investimen-
tos e Competitividade) é uma
organização social ligada à Se-
cretaria de Desenvolvimento

Econômico, que atua na promo-
ção de investimentos e no incen-
tivo à inovação no Estado.

Os termos do acordo, assi-
nado em 30 de setembro, ainda
preveem que a InvestSP fará um
levantamento das empresas do
Estado de São Paulo com poten-
cial e interesse em investir e
estabelecer negócios com com-
panhias instaladas em Victoria.
No mesmo sentido, a Invest Vic-
toria apoiará empresários austra-

lianos empenhados em se insta-
lar em território paulista ou mes-
mo buscar acordos comerciais
com empresas de São Paulo.

“A parceria permite que os dois
Estados troquem informações e da-
dos sobre tendências e dados eco-
nômicos e de mercado. Essa é mais
uma iniciativa do governo de São
Paulo em sua estratégia de ampliar
as fronteiras econômicas e comer-
ciais do Estado”, afirma Wilson
Mello, Presidente da InvestSP.

Controladoria divulga Relatório de Gestão da
Ouvidoria em cumprimento à Lei de Defesa

do Usuário do Serviço Público
A Controladoria Geral do

Município de São Paulo
(CGM/SP) divulga o primeiro
Relatório de Gestão da Ouvi-
doria Geral do Município
(OGM), em cumprimento ao
que determina a Lei de Defesa
do Usuário do Serviço Publi-
co, Lei Federal 13.460/17, re-
gulamentada em âmbito muni-
cipal pelo Decreto 58.426, de
18 de setembro de 2018.

O objetivo central do levan-
tamento é prestar contas ao
público interno e externo do
desempenho da OGM por meio
das ações desenvolvidas, im-
pacto na melhoria da prestação
de serviços e recomendações
que contribuam para a promo-
ção da integridade. Desta for-
ma, o relatório é uma ferra-
menta que pode ser usada de
forma estratégica por gestores
de órgãos e entidades que com-
põem a administração munici-
pal, indicando pontos de aten-
ção, procedimentos e elos dos
processos que necessitam de
revisão ou ajuste.

 
Dados
 O Relatório de Gestão da

CGM/OGM foi elaborado ob-
servando as disposições legais
sobre sua forma e conteúdo.
Ele deve consolidar informa-
ções, apontar falhas e sugerir
melhorias na prestação de ser-

viços públicos, além de indicar
o número de manifestações re-
cebidas pelo órgão no ano an-
terior, os motivos destas ma-
nifestações, a análise de pon-
tos recorrentes e as providên-
cias adotadas pela administra-
ção pública nas soluções apre-
sentadas.

Entre os dados apresenta-
dos no Relatório de Gestão
estão os registros de protoco-
los na OGM. Hoje o órgão
mantém um relacionamento
com o cidadão presencialmen-
te, via telefone, e-mail e carta.
Foram registrados, em 2018,
na OGM, 24.856 protocolos
com reclamações, sugestões,
elogios e denúncias de irregu-
laridades cometidas por servi-
dores públicos. O levantamen-
to destes dados indica que o
contato via telefone 156, op-
ção 5, é o mais expressivo,
com 75% dos acessos. 

O Relatório de Gestão
apresenta também os números
de registros no e-SIC (Serviço
de Informação ao Cidadão).
Em 2018 foram registrados
8.103 pedidos de informação
pública municipal. Durante
este período, 7.718 pedidos
tiveram decisão, sendo que
6.909 foram atendidos e 809
indeferidos pelos órgãos. 863
solicitações foram levadas à
primeira instância recursal, 802

passaram pela análise da OGM,
em segunda instância recursal e
193 foram analisadas na terceira
e última instância, a Comissão
de Acesso à Informação, repre-
sentando 2,2% do total.

 
Descentralização e Rede

de Ouvidorias
 O Relatório de Gestão da

OGM mostra que a descentra-
lização da Ouvidoria Geral do
Município, dentro da Política
de Defesa do Usuário, se ma-
terializou com a instalação de
postos de atendimentos nas
unidades do Descomplica SP
de São Miguel Paulista, Cam-
po Limpo, Butantã e Santana/
Tucuruvi. Também se efetivou
a parceria com a Secretaria
Municipal de Direitos Huma-
nos, no espaço Aqui tem Ouvi-
doria, na Rua Doutor Falcão,
69, Centro. O atendimento nos
novos postos inclui também o
registro de pedidos de infor-
mação publica municipal, dis-
ponibilizando mais uma ferra-
menta de cidadania e de fomen-
to à cultura da transparência.

Os próximos passos apon-
tados no Relatório de Gestão
visam cumprir outras determi-
nações presentes no Decreto
58.426/2018 com a aplicação
de pesquisa de satisfação do
usuário para nortear o trabalho
dos órgãos municipal. Também

contempla o Conselho de De-
fesa do Usuário, que neste mo-
mento está em fase de imple-
mentação pela Coordenadoria
de Defesa do Usuário do Ser-
viço Público (CODUSP).

Para a Ouvidora Geral do
Município de São Paulo, Ma-
ria Lumena Balaben Sampaio,
o Relatório de Gestão repre-
senta uma informação estraté-
gica para os gestores dos ór-
gãos e entidades que compõem
a administração municipal,
porque indica pontos de aten-
ção, procedimentos e elos dos
processos que sinalizam a ne-
cessidade de revisão ou ajus-
te. “O Relatório de Gestão da
Ouvidoria materializa, ao mes-
mo tempo, a participação e
controle social, na medida em
que dá significado e valor a cada
manifestação registrada como
uma contribuição genuína de
melhoria da prestação de ser-
viços municipais. Suas estatís-
ticas e referências podem ser
sintetizadas em uma frase: Ci-
dadão paulistano você foi ou-
vido e a sua contribuição é va-
liosa!”.

O Relatório de Gestão da
Ouvidoria Geral do Município
de São Paulo está disponível
no site da Controladoria Geral
do Município, através do
l i n k  h t t p : / / b i t . l y /
Relatório_Gestão_OGM.
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pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal

.
CÂMARA (SP)
Poderoso ex-presidente Milton Leite (dono do DEM paulis-

tano e sócio preferencial do paulista) só não indicará seu candi-
dato pra vice na chapa por reeleição com o prefeito Bruno Covas
(PSDB) se não quiser. Em 2020, o profissionalismo político vai
dar o troco nas velhas novidades  

.         
PREFEITURA (SP) 
Deputado federal Celso Russomanno vai dar o tempo neces-

sário pra anunciar que quer ser - pela 3ª vez - candidato ao cargo
ocupado por Bruno Covas (PSDB). Ele sente que em 2020 o
REPUBLICANOS (ex-PRB) tá muito mais profissional e ele tam-
bém. As derrotas são muito didáticas     

.                                
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Gil Diniz, que segue muito ligado ao deputado fe-

deral (SP) Eduardo Bolsonaro, continuará sendo o candidato pre-
ferido da família pra disputar a prefeitura paulistana 2020. Seja
qual for o partido pro qual eles resolvam ingressar. o PSL não tá
acima da missão do “carteiro reaça”               

.
GOVERNO (SP) 
Dependendo do movimento da família Bolsonaro em relação

a saída do PSL, João Doria (dono do renovado PSDB ‘de centro’)
pode tentar reunir vários numa coligação em que a Presidência
teria uma relação parecida com o que ele fez na prefeitura paulis-
tana e agora governo (SP)           

.
CONGRESSO (BR)         
Deputado federal Eduardo Bolsonaro botou fogo e major

Olímpio sendo bombeiro na questão do Presidente Bolsonaro
deixar o PSL. Caso tenha mesmo que sair (não perde o cargo
porque a eleição é majoritária), o Presidente confiaria em quem
num jogo sem o VAR do TSE ???         

.  
PRESIDÊNCIA (BR)
O ex-Presidente Collor, eleito (1989) pelo então recém fun-

dado PRN (hoje PTC), que teve o então deputado federal Renan
Calheiros seu líder na Câmara Federal, foi um caso de como al-
guém que com personalidade forte pode ser cassado por não jo-
gar o jogo dos congressistas            

.

PARTIDOS (BR) 
Partidos Políticos são (deveriam ser) instrumentos indispen-

sáveis pra preservação do ideário da Constituição (1988). Seus
regimes jurídicos e seus funcionamentos têm relação direta com
a estrutura do Estado Democrático e Social de Direito; o Estado
tem como fundamentos ...                          

. 
POLÍTICOS (BR)
... a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do pluralis-
mo político. A Democracia é a convivência das (nossas) diferen-
ças. Eles são pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, têm
donos e sócios preferenciais  

.   
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar

Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Re-
cebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Governo do Equador
restringe circulação

de pessoas
O presidente do Equador, Lenín Moreno, assinou decreto

restringindo a livre circulação de pessoas em pontos estratégi-
cos. Assinada também pelos ministros María Paula Romo, de
Governo, e Oswaldo Jarrín, da Defesa, a medida vai vigorar por
30 dias, das 20h às 5h.

Maria Paula explicou que o decreto oficializa a transferência
da sede do governo de Quito para Guayaquil e define a restrição
de circulação nas áreas delimitadas pelas Forças Armadas.

Um dos objetivos da medida é fortalecer o controle em ór-
gãos como a Controloria-Geral do Estado, a Assembleia Nacio-
nal, a Corte Nacional e o Conselho de Participação Cidadã.

“Isso é para evitar problemas como os provocados por vânda-
los na Controladoria. Estamos diferenciando atos de vandalismo
e manifestações por diferenças políticas”, afirmou Maria Paula.

Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, disse que o decreto
estabelece regulações especiais que protegem diversos órgão
vitais para o país, como aeroportos, pontos de abastecimento de
água e refinarias. (Agencia Brasil)

Temos de aprender a
viver da energia que

vem do sol”,
diz cientista

O americano John Goodenough, Prêmio Nobel de Química
deste ano, disse que quando contribuiu para o desenvolvimento
das baterias usadas em telefones celulares, notebooks ou carros
elétricos (íon de lítio) não imaginava a importância que viriam a
ter. Destacou que elas hoje têm grande importância, onde quer
que sejam usadas, feitas de íon de lítio ou de outros materiais. O
prêmio, anunciado na quarta-feira (9), foi concedido a Goode-
nough, de 97 anos, juntamente com o britânico Stanley Whitti-
gham e o japonês Akira Yoshino.

“Temos de aprender a viver da energia que vem do sol e só
conseguiremos fazer isso se aprendermos a armazenar a ener-
gia. Por isso, precisamos de baterias”, acrescentou.

Sobre o reconhecimento por parte da academia sueca, Goodenou-
gh diz que receber o Nobel “é uma boa razão para viver até os 97 anos”.

A Academia Sueca disse que esses cientistas contribuíram
para um “mundo recarregável”. (Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
considerado o oficial do país,
registrou deflação (queda de pre-
ços) de 0,04% em setembro des-
te ano. A taxa é menor que as in-
flações de 0,11% de agosto úl-
timo e de 0,48% de setembro do
ano passado.

Segundo dados divulgados
na quarta-feira (9), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), a inflação oficial do país
acumula 2,49% no ano e de

2,89% em 12 meses.
A deflação de setembro

foi influenciada principal-
mente pela queda de preços
de 0,43% dos alimentos e
bebidas. Os alimentos para
serem consumidos em casa
passaram a custar, em média,
0,70% menos no mês.

As principais quedas foram
registradas pelo tomate (-
16,17%), que foi o item indi-
vidual que mais impactou o
IPCA; a batata-inglesa (-
8,42%); a cebola (-9,89%) e

as frutas (-1,79%).

Alimentos têm alta
Ainda assim, alguns alimen-

tos tiveram alta, como o leite
longa vida (1,58%) e as carnes
(0,25%).

Outros grupos de despesas
com deflação foram a comunica-
ção (-0,01%) e artigos de residên-
cia (-0,76%). Estes últimos foram
puxados pelo recuo de preços dos
eletrodomésticos e equipamentos
(-2,26%) e dos itens de TV, som
e informática (-0,90%).

Os gastos com saúde e cui-
dados pessoais tiveram a maior
alta de preços em setembro:
0,58%. Nesse grupo, o aumento
foi influenciado pelas inflações
de 1,65% dos artigos de higiene
pessoal, e de 0,57% dos planos
de saúde.

Os transportes mantiveram
seus preços no mês. Os demais
grupos tiveram as seguintes ta-
xas de inflação: habitação
(0,02%), vestuário (0,27%), des-
pesas pessoais (0,04%) e edu-
cação (0,04%). (Agencia Brasil0

Aéreas de baixo custo começam a
operar voos internacionais no Brasil

A mudança na legislação para
autorizar até 100% de capital
estrangeiro em companhias aé-
reas com sede no Brasil, desper-
tou o interesse das companhias
aéreas de baixo custo, conheci-
das como low cost em operar
em voos internacionais no país.

Por operar com baixo custo
e cobrar menos pelo preço das
passagens, essas empresas cos-
tumam cobrar por serviços
como despacho de mala, marca-
ção de assentos. Em geral, elas
também não oferecem alimen-
tação nos voos, nem totens com
impressoras nos aeroportos para
o viajante retirar seu bilhete de
viagem.

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) autorizou a ope-
ração de quatro delas no país, das
quais duas operam voos regula-
res. A primeira foi a Norwegian.
que ocupa a terceira posição en-
tre as aéreas de baixo custo que
operam no Continente Europeu.
Ela recebeu autorização para
operar em agosto de 2018 e,
desde maio, voa na rota Londres-
Rio de Janeiro.

A chilena Sky Airline, segun-
da a ser autorizada a voar no país,
faz desde novembro de 2018 voos
ligando o Brasil ao Chile, com as
rotas Santiago-Guarulhos (SP) e
Santiago-Galeão (RJ).

A Sky Airline pretende rea-
lizar, a partir de novembro, voos
na rota Santiago-Florianópolis.
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Sky Airline

A empresa será a primeira low
cost a voar para o recém inaugu-
rado aeroporto de Florianópolis.
Em dezembro, a aérea deve tam-
bém operar na rota Santiago-Sal-
vador (BA), como início previs-
to para o dia 30.

Na próxima semana, a argen-
tina FlyBondi inicia voos ligan-
do o país vizinho a São Paulo e
Rio de Janeiro, nas rotas El Pa-
lomar-Guarulhos (SP) e El Pa-
lomar-Galeão (RJ). A aérea pro-
mete preços de 30% a 40% mais
baixos do que os da concorrên-
cia. Em dezembro a empresa vai
também ter voos para Florianó-
polis.

A subsidiária chilena da nor-
te-americana JetSmart começa a
voar, na rota Santiago-Salvador,

a partir de dezembro. Em janei-
ro de 2020, a empresa começa a
operar voos na rota Santiago-Foz
do Iguaçu, e a partir de março
para a operar na rota Santiago-
Guarulhos.

Outras empresas tradicio-
nais

A Anac disse à Agência
Brasil que outras aéreas, que fa-
zem voos tradicionais, ou seja,
não são low cost, estão em pro-
cesso de autorização a licença
para a Air Europa fazer voos do-
mésticos no país. Pertencente
ao conglomerado turístico espa-
nhol Globalia, a Air Europa já
opera no mercado internacional
nas rotas Madri-Recife; Madri-
Guarulhos e Madri-Salvador.

“Além dessas empresas, te-
mos a Air China que reiniciou
suas operações regulares em
março de 2019, com dois voos
semanais na rota Guarulhos-
Madri-Pequim, e anunciou in-
tenção de expansão no Brasil, e
a Virgin, que inicia operações em
março de 2020, com voos diári-
os entre Heathrow (Londres)-
Guarulhos (São Paulo)”, infor-
mou a agência.

Além da alteração na legis-
lação para permitir 100% de ca-
pital estrangeiro nas companhi-
as aéreas, também contribuiu
para a entrada das empresas a
cobrança pelo despacho de ba-
gagem.

A volta da franquia chegou a
ser aprovada na Câmara dos De-
putados. Mas o trecho foi veta-
do. No final de setembro, o Con-
gresso Nacional manteve o veto
presidencial à franquia de baga-
gens despachadas no transporte
aéreo de passageiros.

Desde a entrada em vigor da
Resolução nº 400/2016 da Anac,
em junho de 2017, as empresas
aéreas estão autorizadas a cobrar
pelo despacho de bagagens. A
norma diz ainda que o passagei-
ro tem direito a transportar
como bagagem de mão um vo-
lume de até 10 quilos em via-
gens nacionais e internacionais,
com limite de até 55 centíme-
tros (cm) de altura por 40 cm de
comprimento. (Agencia Brasil)

Queda de juros no exterior
beneficiará infraestrutura,

diz ministro
A infraestrutura brasileira

poderá se beneficiar da queda
das taxas de juros de outros pa-
íses. Na avaliação do ministro
da Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, esse cenário re-
presentará uma janela de opor-
tunidades para que o país – em
especial o setor de infraestru-
tura – acabe se tornando uma
opção mais rentável para inves-
tidores estrangeiros. Mas, para
que isso ocorra, acrescenta o
ministro, é fundamental que o
país continue apresentando pro-
jetos “organizados, sofistica-
dos” e dentro de uma estratégia
bem planejada.

“Estamos em um momento
extremamente interessante e
favorável, em que o mundo vem
encolhendo e desacelerando.
Isso, para nós, representa uma
oportunidade. A desaceleração
acontece por motivos como po-
larização política, envelheci-
mento da população, a guerra
comercial. No final das contas
isso tem provocado uma res-
posta das economias centrais
por meio da redução das taxas
de juros. E, como consequên-
cia, nossos projetos [para o se-
tor de infraestrutura] acabam
ficando muito atrativos”, disse
na quarta-feira (9) o ministro
durante o 1º Seminário de
Competitividade do Setor de
Infraestrutura, na sede do De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit),
em Brasília.

A fim de aproveitar essa
oportunidade, Freitas tem co-
brado “esmero” de sua equipe,
no sentido de “estabelecer e
construir os melhores proje-
tos”. Segundo ele, o retorno tem
sido excelente.

“O que temos ouvido [dos
investidores estrangeiros] é que
os projetos estão organizados e
sofisticados. Mas o mais im-
portante é que não se trata de

um set list de projetos; de um
conjunto de projetos aleatoria-
mente escolhidos. São projetos
com poder de transformar a lo-
gística e a infraestrutura, que
vão atingir em cheio nossos
objetivos estratégicos e nossa
política de estrutura. Vão atuar
no rebalanceamento e reequilí-
brio da matriz porque teremos
participação maior dos modos
ferroviário e hidroviário, com
crescimento da navegação de
cabotagem”, argumentou.

Dirigindo-se a uma plateia
de especialistas em infraestru-
tura, o ministro detalhou alguns
dos procedimentos adotados
para a elaboração de projetos
atrativos para o setor privado.
Segundo ele, os primeiros pas-
sos foram no sentido de cole-
tar dados que estavam dispersos
em vários órgãos públicos. A
partir daí foram construídas
“matrizes de origens e desti-
nos” e verificado o comporta-
mento das cargas, bem como a
articulação da economia brasi-
leira.

“E por meio de modelos
econométricos aval iamos
como que a demanda vai se
comportar ao longo do tem-
po; como a demanda de trans-
porte vai crescer e para que
regiões. A partir do momento
em que fazemos o confronto
disso com a oferta de trans-
porte, a gente vai identifican-
do quais são os gargalos e as
nossas necessidades de inves-
timentos”, acrescentou.

A expectativa do ministro é
a de fazer vários leilões até
2022, para repassar à inicia-
tiva privada diversos empre-
endimentos. Segundo Frei-
tas, estão nos planos 41 ae-
roportos; mais de 16 mil qui-
lômetros de rodovias; mais
de 3 mil quilômetros de fer-
rovias; “dezenas” de arrenda-
mentos portuários, além da

desestatização de companhi-
as docas.

“No campo ferroviário, nós
estudamos 16 projetos diferen-
tes de ferrovias e hierarquiza-
mos todos esses projetos. Ve-
rificamos o que fazia mais sen-
tido, aplicamos filtros e os hi-
erarquizamos. Foi assim que
construímos nossa estratégia
ferroviária. Tudo nasce em cima
de uma estratégia e de um pla-
no. Por isso digo que não se tra-
ta de um set list de projetos sol-
tos, e que não é uma relação
extensa de projetos. Tem todo
um ambiente de negócio que
está sendo construído, para tra-
zer, ao investidor, uma sensação
de segurança”, disse.

Dessa forma, sua equipe “se
debruçou” em cima de temas
como a tributação sobre ganho
de capital, risco cambial, licen-
ciamento ambiental, arbitra-
gem, bem como sobre formas
de resolução de conflitos em
contratos de longo prazo.

Investimentos públicos
De acordo com o ministro,

a economia obtida com o exer-
cício fiscal poderá, em um se-
gundo momento, favorecer o
investimento público em em-
preendimentos que não desper-
tem o interesse privado. Segun-
do ele, alguns investimentos
terão necessariamente de ocor-
rer pela via pública.

“Ao mesmo tempo que nos
esforçamos para transferir ati-
vos à iniciativa privada, vamos
aumentar o estoque de inves-
timentos públicos. Estamos
fazendo o exercício fiscal
necessár io  para  aumentar
nosso espaço fiscal, dar pre-
visibil idade ao mercado e
conseguir fazer a provisão da
infraestrutura, principalmen-
te naquelas infraestruturas
em que a iniciativa privada
não virá”. (Agencia Brasil)

Brasil é o 71º em ranking
global de competitividade,

indica relatório
Relatório elaborado pelo

Fórum Econômico Mundial
(WEC – World Economic Fo-
rum) aponta que, em um 
ranking global de competitivi-
dade que abrange 141 países, o
Brasil ocupa a 71ª posição.

O país mais bem posiciona-
do neste ranking foi Singapu-
ra, superando os Estados Uni-
dos, que ocupam a segunda po-
sição.

Hong Kong está na 3ª posi-
ção, seguido por Holanda, Suí-
ça, Japão, Alemanha, Suécia,
Reino Unido. O levantamento
foi divulgado  na quarta-feira
(9), em Brasília, durante o 1º
Seminário de Competitividade
do Setor de Infraestrutura, na
sede do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT).

Em 2018, o Brasil ocupava
a 72ª posição no estudo, elabo-
rado em parceria com a Funda-
ção Dom Cabral (FDC). Segun-
do o levantamento, o país en-
contra-se em um “processo len-
to de recuperação da sua com-
petitividade”.

Ainda segundo o estudo, os
anos seguintes apresentaram
“queda livre em praticamente
todos os indicadores de com-
petitividade”.

“Perdeu neste período em
competitividade absoluta e rela-
tiva, chegando a sua pior posi-
ção no ranking em 2016. Em
2017, dada a mudança da meto-
dologia do relatório, maior con-
trole dos gastos públicos e ex-
pectativas de mudanças futuras,
o país iniciou um novo ciclo de
crescimento que, entretanto, não
teve continuidade em 2018”, in-
formou o documento divulgado
pelo Fórum e pela FDC.

Dimensão e gargalos
Segundo o secretário-exe-

cutivo do Ministério da Infra-
estrutura, Marcelo Sampaio, a

competitividade é uma “estraté-
gia de governo, apesar de alguns
fatores gerarem distorção em
função da dimensão do nosso
país”, disse ele na abertura do
evento.

“Nossa expectativa é a de
dar o primeiro passo em dire-
ção a este ousado objetivo, por-
que a infraestrutura é um dos
principais entraves para o cres-
cimento econômico do país,
que deixou de crescer em fun-
ção dos excessivos gargalos”,
acrescentou.

Para o secretário especial
de Produtividade e Competitivi-
dade do Ministério da Econo-
mia, Carlos da Costa, o Brasil
ainda tem muito o que melhorar.

“Em relação aos Estados
Unidos, nossa produtividade
vem caindo desde 1980 e hoje é
aproximadamente 25% da ame-
ricana. O baixo progresso na
produtividade brasileira levou à
queda do país nos rankings de
competitividade global. Ainda
estamos distantes dos países da
OCDE [Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento
Econômico]. Os estudos inter-
nacionais convergem sobre os
principais gargalos da produti-
vidade no Brasil, e estamos tra-
balhando para atacá-los um a
um”, afirmou.

A meta da Secretaria Espe-
cial de Produtividade e Compe-
titividade do Ministério da Eco-
nomia é que o Brasil chegue ao
50º lugar em 2022.

O índice do Fórum Econô-
mico Mundial é composto por
mais de 110 variáveis, das quais
parte é proveniente de pesquisa
de opinião executiva e parte de-
corre de indicadores setoriais.

As variáveis estão organi-
zadas em 12 pilares, com cada
pilar representando uma área
considerada como um impor-
tante determinante da compe-
titividade.

América Latina
Entre os países latino-ame-

ricanos, o Chile (33º) se man-
tém na liderança regional, se-
guido pelo México (46º) e Uru-
guai (54º). Ambos perderam
posições este ano. Todas as de-
mais nações latino-americanas,
com exceção do Brasil e da Co-
lômbia, tiveram retrocessos
competitivos no levantamento
de 2019.

A análise do levantamento
sugere uma tendência para a
concentração da competitivi-
dade em poucos países. Já o
exame dos relatórios dos úl-
timos três anos aponta para
um aumento da distância entre
nas nações mais e menos com-
petitivas.

Piora de indicadores so-
ciais

Segundo o coordenador do
Núcleo de Inovação e Empre-
endedorismo da FDC, Carlos
Arruda, em muitos dos países
pesquisados houve “piora em
diversos indicadores sociais
importantes”, como desempre-
go e desigualdade social.

“Os resultados apontam
para frustração nos avanços
sociais e ambientais, tendo
em vista os objetivos susten-
táveis do milênio da agenda
2020”, afirmou.

No caso do Brasil, acres-
centou, “a mobilidade social de-
mora, em média, nove gerações
para acontecer, enquanto que
em nações como a Dinamarca
e o Chile, esse número é de
duas ou seis gerações, respec-
tivamente”.

Entre os países que tiveram
a competitividade mais bem
avaliada, 20 são europeus; dois
são da América do Norte; sete
são asiáticos; quatro do Orien-
te Médio; dois da Oceania e
apenas um (Chile) é latino-
americano. (Agencia Brasil)
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O ministro do Meio Ambi-
ente, Ricardo Salles, disse na
quinta-feira (9) que o óleo que
vazou e que atinge diversas prai-
as no litoral do Nordeste vem
“muito provavelmente” da Vene-
zuela. O ministro citou estudo da
Petrobras, ao participar de audi-
ência pública na Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável da Câmara
dos Deputados.

“Esse petróleo que está vin-
do, muito provavelmente da Ve-

nezuela, como disse o estudo da
Petrobras, é um petróleo que
veio por um navio estrangeiro,
ao que tudo indica, navegando
próximo à costa brasileira,
com derramamento acidental
ou não, e que nós estamos ten-
do enorme dificuldade de con-
ter”, disse.

Segundo o balanço mais re-
cente do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), a
mancha de óleo atingiu 138 lo-

calidades em 62 cidades de nove
estados da Região Nordeste.

O ministro salientou a difi-
culdade em solucionar o proble-
ma, uma vez que a origem do va-
zamento é indeterminada e des-
conhecida.

Até esta segunda-feira (7), a
Petrobras já havia recolhido 133
toneladas de resíduos. Segundo
o Ibama, o material oleoso é pe-
tróleo cru e, desde o dia 2 de
setembro, se espalhou pelo lito-
ral de Alagoas, Bahia, Ceará,

Maranhão, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe.

Na terça-feira (8), ao parti-
cipar de uma audiência pública
realizada pela Comissão de Fis-
calização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados, o pre-
sidente da Petrobras, Roberto
Castello Branco, disse que aná-
lises laboratoriais confirmaram
que a substância não provém da
produção da estatal brasileira.
(Agencia Brasil)

PSL deixou de ser transparente,
diz advogada de Bolsonaro

A advogada eleitoral Karina
Kufa, que representa o presiden-
te Jair Bolsonaro, afirmou  na
quarta-feira (9) que há desgaste
na relação do presidente com os
dirigentes nacionais do Partido
Social Liberal (PSL) e sinalizou
uma possível desfiliação de Bol-
sonaro da sigla.  

“São diversos desgastes. O
presidente Jair Bolsonaro sem-
pre levantou a bandeira da ética,
da transparência e exigia isso
sempre dos dirigentes do parti-
do, mas foi muito difícil entrar
em um acordo quando um parti-
do não está disposto a abrir
simplesmente uma votação
democrática, seja para alte-
ração do estatuto, seja para
eleição de dirigentes. Então,
ficou insustentável em razão
desses motivos internos, que
acontecem em alguns parti-
dos, mas que não dá para o
presidente levar um encargo
tão grande em um partido que
acaba não permitindo que
haja essa pluralidade”, afir-
mou a jornalistas, no Palácio

do Planalto, após participar
de uma reunião com o  presiden-
te e um grupo de parlamentares
que também manifestou insatis-
fação com o PSL.

Na terça-feira (8), o presi-
dente Jair Bolsonaro chegou a
dizer, em conversa com um apoi-
ador, na entrada do Palácio do
Alvorada, para ele “esquecer o
PSL”. Bolsonaro se filiou ao
PSL em março do ano passado
para disputar as eleições presi-
denciais. 

Para a advogada Karina Kufa,
a sigla deixou de ser transparen-
te. “O PSL deixou de ser pelo
menos um partido transparente.
A questão da ética a gente vai ver
nos próximos capítulos”, afir-
mou. Ela estava acompanhada do
advogado Admar Gonzaga, ex-
ministro do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), que também
tem orientado Bolsonaro
em questões eleitorais. Segundo
Gonzaga, o presidente não está
confortável no partido. 

“A única coisa que ele tem
em mente é a transparência do

ambiente onde ele está conviven-
do. Como isso não foi permiti-
do no ambiente em que ele se
encontra, ele, como tem a ban-
deira da nova política, da trans-
parência com o dinheiro públi-
co, ele não está confortável no
ambiente onde ele se encontra”,
disse o ex-ministro do TSE.

Questionado pelos jorna-
listas sobre uma eventual saí-
da de deputados federais do
PSL, que podem acompanhar
o presidente, Gonzaga disse
que a jurisprudência permite a
desfi l iação sem perda do
mandato desde que comprova-
da uma “justa causa”. 

“Com justa causa, segundo a
jurisprudência do Tribunal Su-
perior Eleitoral, é possível a
saída do partido sem perda do
mandato, essa é a regra da fi-
delidade  partidária”, afir-
mou. Ele não quis revelar se
a suspeita de fraudes em can-
didaturas do partido pode ser
usada como argumento para a
saída  de  par lamentares ,
mas pontuou que a falta de

transparência nas contas da
legenda pode configurar uma
justa causa para desfiliação sem
perda de mandato.

“Sobretudo, a justa causa
você tem quando não tem trans-
parência com os recursos do
fundo partidário, que é recurso
público, que é entregue ao par-
tido, em face dos votos dedica-
dos aos parlamentares pelos
eleitores do Brasil”. Ainda se-
gundo Gonzaga, a maior parte
dos atuais 53 deputados fede-
rais da sigla estaria disposta a
deixar o partido caso o presi-
dente da República tome a
mesma decisão. 

Após ter eleito a  segunda 
maior bancada de deputados fe-
derais, na eleição de 2018, e
obter o maior número de votos
entre todos os eleitores do país,
o PSL passou a ter direito à mai-
or fatia de recursos do Fundo
Eleitoral, estimada em cerca de
R$ 400 milhões para o próximo
pleito, no ano que vem, que vai
eleger prefeitos e vereadores.
(Agencia Brasil)

Adoção de criptografia em mensagens
do Facebook gera polêmicas

O Facebook discute a adoção
da criptografia em seus serviços
de mensagem após seu diretor-
executivo, Mark Zuckerberg, di-
vulgar neste ano que a empresa
passaria a se preocupar mais com
a privacidade dos usuários diante
de diversos escândalos envolven-
do a companhia. Entretanto, o
plano provoca uma batalha entre,
de um lado, agências governa-
mentais relacionadas à seguran-
ça pública e de Estado e, de ou-
tro, organizações da sociedade
civil com atuação na área de de-
fesa dos direitos dos usuários.

A criptografia é uma tecno-
logia que protege o conteúdo de
uma comunicação realizada
pela Internet. Hoje este tipo
de recurso é  adotado nas
mensagens do Whatsapp,
aplicativo controlado pelo
Facebook. Entretanto, o intui-
to manifestado pelo diretor-
executivo da empresa é que ele
seja estendido para todos os ser-
viços de mensagem do grupo,
como o FB Messenger.

Diante dessa possibilidade,
órgãos públicos dos governos
dos Estados Unidos, da Austrá-
lia e do Reino Unidos enviaram
uma carta a Zuckerberg  critican-
do o propósito e defendendo

que qualquer medida assegure o
que chamaram de “segurança e
acesso legal ao conteúdo das co-
municações para proteger nos-
sos cidadãos”.

“Melhorias na segurança no
mundo virtual não deveriam tor-
nar-nos mais vulneráveis no
mundo físico. Devemos desco-
brir como equilibrar a necessi-
dade de dar segurança aos dados
com a segurança pública e a apli-
cação da lei no acesso à infor-
mação necessária para salva-
guardar o público, investigação
de crimes e prevenir futuros epi-
sódios criminosos”, assinalaram
os autores do documento.

Segundo as agências gover-
namentais, empresas não pode-
riam desenvolver sistemas que
dificultem o acesso a comuni-
cações virtuais. Tais mecanis-
mos dificultam, na avaliação das
instituições, a investigação e o
combate à atividade criminosa
na Internet.

Defesa da criptografia
Uma outra carta endereçada

a Mark Zukerberg, assinada por
mais de 50 organizações e redes
de defesa de direitos digitais,
contrapôs a iniciativa dos gover-
nos e argumentou pela promo-

ção da criptografia ponta-a-ponta
nos serviços do Facebook.

Segundo as entidades, o plei-
to das agências governamentais
é equivocado e não ataca o pro-
blema da segurança. “Cada dia
em que plataformas que não
apoiam fortemente a segurança
ponta-a-ponta é uma oportunida-
de para que esses dados sejam
vazados, tratados de forma erra-
da ou obtido por entes podero-
sos para explorá-los”.

Considerando o alcance glo-
bal dos serviços de mensagem
do Facebook (que chegam a qua-
se dois bilhões de pessoas em
todo o mundo), continua o tex-
to, a segurança nas trocas de
mensagens entre usuários vai vi-
abilizar uma melhoria da liber-
dade nas comunicações mundi-
ais, da segurança e dos valores
democráticos.

“Reivindicamos que você
proceda com seus planos de
criptografia e resista às posi-
ções de criar brechas (backdo-
ords) ou formas de acesso ex-
cepcional para as mensagens
dos usuários, que vão enfraque-
cer a criptografia, a privacidade
e a segurança de todos os usuá-
rios”, destacam as organizações
signatárias.

Falsas polêmicas
Especialistas brasileiros se

manifestaram a favor da cripto-
grafia e contrários a sua quebra
no mais importante evento so-
bre privacidade do país, organi-
zado pelo Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil, realizado em
São Paulo há duas semanas.
Cristine Hoepers, do Centro
Regional de Estudos para o De-
senvolvimento da Sociedade da
Informação, foi uma das vozes
neste sentido. “Temos que pen-
sar o papel da criptografia para
garantir segurança na sociedade
digital. Tudo que pode dar erra-
do se começarmos a mexer na
maneira como ela funciona”.

Fábio Maia, do centro de tec-
nologia Cesar.org, do Recife,
afirmou que o tema é comple-
xo, mas que há quase um “con-
senso” contra a introdução de
backdoors na comunidade cien-
tífica. “Nós sabemos que trata-
se de problema complexo e mul-
tifatorial, quando tem não exis-
te solução perfeita. Você perde
muito mais introduzindo essas
vulnerabilidades, inclusive para
segurança pública, do que encon-
trando alternativas de investiga-
ção diferentes da interceptação”,
ponderou. (Agencia Brasil)

O juiz federal Jorge Ferraz
de Oliveira Júnior, da 5ª Vara
da Seção Judiciária do Pará,
determinou o afastamento pre-
ventivo do coordenador insti-
tucional da Força-Tarefa de In-
tervenção Penitenciária no
Pará (Ftip), Maycon Cesar Rot-
tava, de suas funções.

Em sua decisão, o juiz des-
taca alguns relatos de presas.
Uma delas afirmou ter perdido,
“a visão, ao menos temporari-
amente, em razão de uso abu-
sivo de spray de pimenta” pe-
los agentes de segurança. Ou-
tra teria sofrido um aborto em
virtude de golpes sofridos. Há
ainda relatos de detentas colo-
cadas sobre formigueiros ou
em locais com fezes de ratos e
de outros maus tratos.

A decisão foi motivada por
uma recomendação do Minis-
tério Público Federal (MPF).
Na semana passada, o órgão
pediu que fossem instaurados
os procedimentos necessári-
os à apuração de denúncias de
que integrantes da força-tare-
fa e outros agentes públicos
submeteram presos do Com-
plexo Penitenciário de Ame-
ricano, no município de San-
ta Izabel (PA), na região me-
tropolitana de Belém, e de
outras unidades prisionais à
tortura, maus tratos e tratamen-
to cruel e degradante.

O MPF também ajuizou
ação civil pública contra Rot-
tava, apontado como “respon-
sável pela prática de atos de
improbidade administrativa por
violação a princípios adminis-
trativos, consubstanciados em
atos de tortura, maus tratos e
abuso de autoridade contra de-
tentos custodiados em unida-
des penitenciárias sob atuação
da força-tarefa”, razão pela qual
foi solicitado o afastamento
cautelar de Rottava e sua ime-
diata substituição.

A recomendação para que as
denúncias sejam investigadas
foi assinada por 15 procurado-
res da República, além do procu-
rador regional, José Augusto Tor-
res Potiguar. No ofício entregue
à seção paraense da Justiça Fe-
deral no último dia 2, os procura-
dores anexaram fotos e vídeos
em que presos exibem ferimen-
tos supostamente provocados
pela ação policial e a “situação
insalubre que os custodiados vi-
venciam cotidianamente”. 

Segundo os procuradores,
desde o início de agosto deste
ano, quando a força-tarefa pas-
sou a atuar no presídio, o MPF
vem recebendo denúncias de
mães, companheiras de presos,
presos soltos recentemente,
membros do Conselho Peni-
tenciário e membros da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
que fiscalizam o sistema peni-
tenciário. Os relatos narram
uma série de violações a nor-
mas nacionais e internacionais
no tratamento dos presos. Par-
te desses relatos constam dos
autos, na forma de depoimen-
tos sigilosos.

Servidores experientes
Em nota, o Departamento

Penitenciário Nacional (De-
pen), do Ministério da Justiça,
informou não reconhecer as
alegações de tortura durante o

Justiça afasta coordenador
 da força-tarefa penitenciária

no Pará
emprego da força-tarefa nas
unidades prisionais paraenses.
Sobre o afastamento de Rotta-
va, o órgão confirmou
já ter cumprido a decisão judi-
cial, substituindo-o pelo agen-
te federal de execução
penal Marco Aurélio Avancini.

O Depen pediu à Advoca-
cia-Geral da União (AGU) que
recorra da decisão. Segundo o
departamento, a ação do grupo
de “servidores experientes”
que já atuaram outros estados
almeja a retomada do controle
e da ordem em presídios. O
Depen destaca ainda que a for-
ça-tarefa atua a pedido dos es-
tados. Para isto, os agentes
adotam procedimentos de se-
gurança “semelhantes ao do
Sistema Penitenciário Fede-
ral”, afirma a nota. O sistema
federal é conhecido pelo regi-
me disciplinar mais rigoroso
que o aplicado em presídios
comuns, estaduais.

O Depen afirma que, em
setembro, 64 presas do Centro
de Recuperação Feminino in-
dicadas por membros do Con-
selho Penitenciário, e oito pre-
sas do Complexo Penitenciário
de Santa Izabel, indicadas pelo
Mecanismo Nacional de Com-
bate à Tortura, foram submeti-
das a exames no Centro de Pe-
rícias Científicas Renato Cha-
ves, e que o laudo não consta-
tou a existência de sinais de
tortura ou de maus tratos.

Além disso, o Depen garan-
te que um servidor da correge-
doria-geral do departamento
que atua no Pará supervisiona
e orienta a atuação dos agen-
tes da força-tarefa e que a Ou-
vidora do órgão está à disposi-
ção de qualquer um que queira
fazer uma denúncia ou recla-
mação. Além disso, já foram
instauradas sindicâncias para
apurar os fatos.

“O Depen reafirma a con-
fiança e o compromisso do tra-
balho realizado pelas forças ta-
refas de intervenção. Em 40
dias de atuação [no Pará], fo-
ram realizados mais de 40 mil
procedimentos. Entre 23.155
entregas de medicações;
10.235 procedimentos de en-
fermagem; 1.963 atendimen-
tos médicos; 875 exames de
tuberculose; 500 atendimen-
tos odontológicos, entre ou-
tros”, elenca o departamento,
na nota. “Além disso, para dar
celeridade ao cumprimento de
decisões judiciais, foram rea-
lizados 13.258 procedimen-
tos, sendo 5.105 com advoga-
dos e defensoria pública”.

Desde o início da operação
no estado, foram apreendidos
mais de 2 mil celulares, 13 ar-
mas de fogo, aparelhos eletrô-
nicos proibidos, cerca de R$ 30
mil em dinheiro, entre outros.

Ministro da Justiça 
Na quarta-feira (9) pelo

Twitter, o  ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio
Moro, elogiou o trabalho da
Ftip no Pará e disse que a for-
ça-tarefa está “retomando o
controle dos presídios que era
do Comando Vermelho”. O mi-
nistro destacou ainda que, caso
haja comprovação de tortura ou
maus tratos, os responsáveis se-
rão punidos. (Agencia Brasil)

Congresso aprova Lei das
Diretrizes Orçamentárias para 2020

O Congresso Nacional
aprovou na quarta-feira (9) o
texto-base da proposta de Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2020. O texto se-
gue para sanção do presidente
da República.

Aprovado na forma do subs-
titutivo do relator, deputado Cacá
Leão (PP-BA), o texto do
dispositivo foi aprovado em
agosto pela Comissão Mista de
Orçamento (CMO).  

Ao apreciar a proposta, o re-
lator apresentou um adendo ao
texto, retomando a redação ori-
ginal do Poder Executivo sem

previsão de destinação de recur-
sos para o Fundo Especial de
Financiamento Eleitoral. Des-
sa forma, os recursos públicos
para a campanha eleitoral do
próximo ano serão definidos
somente na Lei Orçamentária
Anual, que será votada antes do
recesso legislativo (até 23 de
dezembro). 

Salário mínimo
O texto prevê que o salário

mínimo seja reajustado para R$
1.040 em 2020, sem ganho aci-
ma da inflação. O aumento no-
minal será de 4,2% na compara-

ção com o valor atual do míni-
mo (R$ 998). A variação é a
mesma prevista para o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC).

Para os dois anos seguintes,
a proposta sugere que a corre-
ção também siga apenas a varia-
ção do INPC. 

Em relação à meta fiscal, o
projeto prevê um déficit pri-
mário para 2020 no valor de
R$ 124,1 bilhões para o go-
verno central, que considera
as contas do Tesouro Nacio-
nal, da Previdência Social e
do Banco Central. Para este

ano, a meta é de déficit de R$
139 bilhões.

O texto incluiu a permissão
para que o Executivo autorize
reajuste salarial para o funcio-
nalismo público no ano que vem.
Esse trecho da proposta contra-
ria o governo que, na proposta
original enviada ao Congresso
em abril, prevê a possibilidade
de aumento apenas aos militares
das Forças Armadas.

A proposta aprovada autoriza
ainda a nomeação, em 2020, de
aprovados no concurso mais re-
cente da Polícia Rodoviária Fe-
deral.  (Agencia Brasil)
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ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES
CNPJ Nº 54.041.439/0001-91  -  NIRE 35.2.0010570-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 12 de julho de 2019, às 10 horas, na sede social da Ultra S.A. Participações (“Companhia”), na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na cidade e Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a tota-
lidade do capital social da Companhia. Convocação: Dispensada a publicação de edital de convocação, na forma do artigo
124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Pedro Wongtschowski - Presidente. Lucio de Castro Andrade Filho - Secretário. Ordem
do dia: Deliberar sobre (i) a criação de ações preferenciais resgatáveis; (ii) a conversão voluntária de ações ordinárias em
ações preferenciais resgatáveis; (iii) a alteração do artigo 5 e a inclusão do Artigo 6-A do Estatuto Social da Companhia
para refletir as deliberações dos itens (i) e (ii); (iv) o resgate parcial de ações preferenciais resgatáveis, com a consequente
devolução da participação correspondente dos acionistas no capital social da Companhia e a redução do capital social
desta; (v) a redução de capital da Companhia para refletir a deliberação do item (iv); (vi) alteração do artigo 5 do Estatuto
Social da Companhia para refletir as deliberações de que tratam os itens (iv) e (v); (vii) o resgate total das ações preferen-
ciais resgatáveis remanescentes, com a consequente devolução da participação correspondente do acionista no capital
social da Companhia e a redução do capital social desta; (viii) a redução de capital da Companhia para refletir a delibera-
ção do item (vii); e (ix) alteração do artigo 5 e a exclusão do 6-A do Estatuto Social da Companhia para refletir as delibera-
ções de que tratam os itens (vii) e (viii). Deliberações: Os acionistas da Companhia representando a totalidade do capital
social aprovaram por unanimidade e sem ressalvas: (i) a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme
dispõe o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a criaçao de açoes
preferenciais de emissao da Companhia, as quais (a) terao direito a voto, (b) terão prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio, em caso de liquidação da Companhia, e (c) serao resgataveis, voluntariamente pelo seu titular ou por aprovação
da assembleia geral, mediante a entrega de ações ordinárias de emissão da Ultrapar Participações S.A., companhia aberta
inscrita no CNPJ sob nº 33.256.439/0001-39 (“Ultrapar”) de titularidade da Companhia, em montante equivalente à partici-
pação detida de forma indireta no capital social da Ultrapar na data do resgate. Em seguida, foi dada aos acionistas presen-
tes a oportunidade de converterem suas ações ordinárias em ações preferenciais resgatáveis, na proporção de 1 (uma)
ação ordinária em 1 (uma) ação preferencial resgatável, tendo (a) o acionista Sr. Paulo Guilherme Aguiar Cunha, solicitado
a conversão de 10.654.109 ações ordinárias de sua titularidade em 10.654.109 ações preferenciais resgatáveis; (b) a aci-
onista Sra. Ana Paula de Queiroz Cunha solicitado a conversão de 66.000 ações ordinárias de sua titularidade em 66.000
ações preferenciais resgatáveis; (c) o acionista Sr. Pedro Augusto de Queiroz Cunha solicitado a conversão de 66.000
ações ordinárias de sua titularidade em 66.000 ações preferenciais resgatáveis; (d) o acionista Sr. Guilherme de Queiroz
Cunha solicitado a conversão de 66.000 ações ordinárias de sua titularidade em 66.000 ações preferenciais resgatáveis; e
(e) o acionista Sr. Eduardo Queiroz Cunha solicitado a conversão de 66.000 ações ordinárias de sua titularidade em 66.000
ações preferenciais resgatáveis. Todos os demais acionistas expressamente renunciaram ao direito de realizar a conver-
são de suas ações ordinárias de emissão da Companhia. Ato contínuo, os acionistas da Companhia representando a tota-
lidade do capital social aprovaram por unanimidade e sem ressalvas: (iii) a conversão de ações ordinárias em ações prefe-
renciais resgatáveis de titularidade dos acionistas Sr. Paulo Guilherme Aguiar Cunha, Ana Paula de Queiroz Cunha, Pedro
Augusto de Queiroz Cunha, Guilherme de Queiroz Cunha e Eduardo Queiroz Cunha, na forma por eles solicitada, e, (iv)
diante da aprovação dos itens (ii) e (iii), para refletir as deliberações tomadas, ficou aprovada alteração do artigo 5 e a
inclusão do Artigo 6-A do Estatuto Social da Companhia, com as seguintes redações: “Artigo 5 - O capital social, subscrito e
integralizado, é de R$ R$1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de Reais), dividido em 70.286.052 ações ordinárias e
10.918.109 ações preferenciais resgatáveis, todas nominativas e sem valor nominal.” “Artigo 6-A - As ac’oes preferenciais
(i) têm direito de voto nas assembleias gerais da Companhia; (ii) terão prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em
caso de liquidação da Companhia, e (c) serao resgataveis, voluntariamente pelo seu titular ou por aprovação da
assembleia geral, mediante a entrega de ações ordinárias de emissão da Ultrapar de titularidade da Companhia equivalen-
te à participação detida de forma indireta no capital social da Ultrapar na data do resgate. Parágrafo Primeiro - A Companhia
deverá em qualquer evento de resgate entregar um número inteiro de ações de emissão da Ultrapar a cada titular de ações
preferenciais resgatadas. Caso a soma de todas as ações resgatadas resulte na obrigação de entrega pela Companhia de
um número não inteiro de ações de emissão a Ultrapar, eventuais frações serão descartadas e desconsideradas e a Com-
panhia somente deverá entregar o número inteiro imediatamente inferior a cada titular de ações resgatadas. Parágrafo Se-
gundo - As ações preferenciais poderão ser resgatadas a qualquer tempo por seus titulares, mediante o envio de corres-
pondência à Diretoria da Companhia, ou pela assembleia geral, devendo a Companhia providenciar a entrega das ações
de emissão da Ultrapar aos titulares das ações resgatadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do exercício
do direito de resgate ou da deliberação assemblear, conforme o caso.”. Em seguida, os acionistas da Companhia represen-
tando a totalidade do capital social aprovaram por unanimidade e sem ressalvas (v) o resgate de 5.372.336 ações prefe-
renciais resgatáveis (“Ações Resgate Imediato”), mediante a entrega de 15.846.353 ações ordinárias de emissão da Ultra-
par para o Sr. Paulo Guilherme Aguiar Cunha, pelos respectivos valores contábeis nos termos do artigo 22 da Lei n. 9.249,
de 1995, com a consequente redução do capital social da Companhia e posterior cancelamento das Ações Resgate Imedi-
ato, tendo sido dispensada a realização do sorteio previsto no Artigo 44, § 4º da Lei 6.404/76 por todos os demais titulares
de ações preferenciais resgatáveis; (vi) diante da aprovação do item (v), a redução do capital social da Companhia no valor
de R$ 72.741.423,23 (setenta e dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três
centavos), passando o capital social a ser de R$ 1.027.258.576,77(um bilhão, vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e
oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos); e (vii) para refletir as deliberações dos itens (v) e (vi),
a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5 – O capital social,
subscrito e integralizado, é de R$ 1.027.258.576,77(um bilhão, vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, qui-
nhentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), dividido em 70.286.052 ações ordinárias e 5.545.773 ações pre-
ferenciais resgatáveis, todas nominativas e sem valor nominal.” A eficácia das deliberações (v), (vi) e (vii) aprovadas nesta
Assembleia está condicionada ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem que haja oposição de credores
quirografários detentores de títulos anteriores à data da primeira publicação desta ata (“Data da Primeira Publicação”) ou,
havendo oposição dos credores, à comprovação do pagamento do seu crédito ou de depósito judicial da importância res-
pectiva, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76. Em seguida, os acionistas da Companhia representando a totalidade
do capital social aprovaram por unanimidade e sem ressalvas (viii) o resgate de 5.545.773 ações preferenciais resgatáveis
(“Ações Resgate Condicionado”), mediante a entrega de (a) 15.579.230 ações ordinárias de emissão da Ultrapar para o Sr.
Paulo Guilherme Aguiar Cunha, (b) 194.674 ações ordinárias de emissão da Ultrapar para a Sra. Ana Paula de Queiroz; (c)
194.674 ações ordinárias de emissão da Ultrapar para o Sr. Pedro Augusto de Queiroz Cunha; (d) 194.674 ações ordinári-
as de emissão da Ultrapar para o Sr. Guilherme de Queiroz Cunha, e (e) 194.674 ações ordinárias de emissão da Ultrapar
para o Sr. Eduardo Queiroz Cunha; todas pelos respectivos valores contábeis nos termos do artigo 22 da Lei n. 9.249, de
1995, com a consequente redução do capital social da Companhia e posterior cancelamento das Ações Resgate Condicio-
nado, com a consequente extinção das ações preferenciais resgatáveis de emissão da Companhia; (ix) diante da aprova-
ção do item (viii), a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 75.089.772,63 (setenta e cinco milhões, oitenta
e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), passando o capital social a ser de R$
952.168.804,14 (novecentos e cinquenta e dois reais, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e quatorze cen-
tavos); e (x) para refletir as deliberações dos itens (viii) e (ix), a exclusão do artigo 6-A e alteração do artigo 5 do Estatuto
Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5 - O capital social, subscrito e integralizado, é de R$
952.168.804,14 (novecentos e cinquenta e dois reais, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e quatorze cen-
tavos), dividido em 70.286.052 ações ordinárias.” A eficácia das deliberações (viii), (ix) e (x) aprovadas nesta Assembleia
está (a) suspensa até 60 (sessenta) dias após a Data da Primeira Publicação, a partir de quando esta ata deverá ser
publicada novamente (“Data da Segunda Publicação”) e (b) condicionada ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias , sem
que haja oposição de credores quirografários detentores de títulos anteriores à Data da Segunda Publicação ou, havendo
oposição dos credores, à comprovação do pagamento do seu crédito ou de depósito judicial da importância respectiva, nos
termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76. Por fim, tendo em vista a aprovação de todas as matérias da ordem do dia por
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nenhum acionista fará jus ao direito de retirada nos
termos do Artigo 137 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
Ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Acionistas. Pedro Wongtschowski - na qualidade de Acionista e Presidente da
Mesa; Lucio de Castro Andrade Filho - na qualidade de Acionista e Secretário da Mesa; Ana Elisa Alves Côrrea Igel;
Ana Maria Levy Villela Igel; Ana Paula de Queiroz Cunha; Bettina de Castro Andrade Gasparian; Bruno Igel; Christy
Participações Ltda.; Eduardo Queiroz Cunha; Fabio Igel; Guilherme de Queiroz Cunha; Hélio Marcos Coutinho
Beltrão; Joyce Igel de Castro Andrade; Marcia Igel Joppert; Paulo Guilherme Aguiar Cunha; Pedro Augusto de
Queiroz Cunha; Rogério Igel; Roberta Joppert Ferraz; Roberto de Castro Andrade; Sandra Joppert. Declaro que a
presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Pedro Wongtschowski - Secretário da Mesa.

Por este instrumento particular de alteração do contrato social, as partes abaixo assinadas: Logo 
Packaging International Holdings Limited, sociedade estabelecida de acordo com as leis da 
Inglaterra e do País de Gales, com sede em Citadel Trading Park, Garrison Road, Hull HU9 1TQ, Reino 
Unido, CNPJ/ME nº 21.243.132/0001-14, por seu procurador, Sr. Vitor James Urner, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, RG nº 4.382.731, CPF/ME nº 535.966.178-04, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Enxovia, nº 472, 21º andar, conjunto 2.110, Vila São Francisco, 
CEP 04711-030, nos termos da procuração outorgada em 30/01/2018, traduzida para o vernáculo por 
meio de tradução juramentada registrada sob o nº I-38907/18 e registrada pelo 4º Ofi cial de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob o nº 5.338.486; e SGS 
International, LLC, sociedade estabelecida de acordo com as leis do Estado de Delaware, com sede 
na 626 West Main Street, Suite 500, Louisville, Kentucky 40202, Estados Unidos da América, CNPJ/
ME nº 21.259.380/0001-53, por seu procurador, Sr. Vitor James Urner, acima qualifi cado, nos 
termos da procuração outorgada em 30/01/2018, traduzida para o vernáculo por meio de tradução 
juramentada registrada sob o nº I-38908/18 e registrada pelo 4º Ofi cial de Registro de Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob o nº 5.338.488, únicas sócias de Southern 
Graphic Systems Brasil Design Gráfi co Ltda., uma sociedade empresária limitada, com sede 
em São Paulo/SP, na Rua do Rocio, nº 351, 7º andar, Edifício Erika, Vila Olímpia, CEP 04552-000, 
CNPJ/ME nº 21.372.118/0001-10 (a “Sociedade”), com seu Contrato Social devidamente arquivado 
na JUCESP sob o NIRE 35.228.806.703, resolvem, de comum acordo, alterar o referido Contrato 
Social, mediante os seguintes termos e condições: I. Da Incorporação da Diadeis Design e 
Premedia Ltda. 1. Conforme proposta contida no “Instrumento Particular de Protocolo e Justifi cação 
de Incorporação da Diadeis Design e Premedia Ltda. pela Southern Graphic Systems Brasil Design 
Gráfi co Ltda.”, celebrado em 29.08.2019 (“Protocolo”), as sócias, unanimemente, resolvem aprovar a 
incorporação, pela Sociedade, da Diadeis Design e Premedia Ltda., sociedade empresária 
limitada, CNPJ/ME nº 11.609.990/0001-86 e no NIRE 35224084304, com sede na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1478, conjuntos 513, 514, 515 e 516, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01451-001 
(“Incorporada”). O referido Protocolo constitui o Anexo nº 1 ao presente instrumento, sendo dele 
parte integrante. 2. As sócias, unanimemente, ratifi cam a nomeação da empresa especializada Pires 
& Associados Organização Contábil Ltda., CNPJ/ME nº 67.851.055/0001-86 e no Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC 2SP035.955/O-2, com endereço na Rua Jorge 
Victor Vieira, nº 84, Juquitiba/SP, CEP 06950-000, previamente contratada pelos administradores das 
sociedades envolvidas para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Incorporada com base em 
seu Balancete de Verifi cação levantado em 31.07.2019. 3. Em razão da incorporação, as sócias 
resolvem consignar: (a) que a incorporação será levada a efeito nesta data, tendo por base o 
Balancete de Verifi cação da Incorporada levantado em 31.07.2019; (b) a aprovação do Laudo de 
Avaliação da Incorporada elaborado pela empresa especializada acima referida que apurou, com 
base em seu Balancete de Verifi cação levantado em 31.07.2019, o valor de R$ 478.475,27 para o 
patrimônio líquido da Incorporada; (c) que, do valor total do acervo líquido incorporado pela 
Sociedade, (i) R$ 0,27 serão registrados na conta de adiantamento para futuro aumento de capital 
em nome da sócia Logo Packaging International Holdings Limited, e (ii) R$ 478.475,00 serão 
incorporados à conta de capital social, resultando em um aumento no referido valor, com a emissão 
de 478.475 novas quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada; (d) que a totalidade das novas quotas 
será atribuída à sócia Logo Packaging International Holdings Limited em substituição ao investimento 
por ela detido na Incorporada que será extinto em razão da incorporação. 4. Consequentemente, o 
capital social da Sociedade passará de R$ 4.767.225,00, representado por 4.767.225 quotas, para R$ 
5.245.700,00, representado por 5.245.700 quotas, assim distribuídas entre as sócias: Sócios - 
Quotas - Valor: Logo Packaging International Holdings Limited: 5.039.874, R$ 5.039.874,00; SGS 
International, LLC: 205.826, R$ 205.826,00; Total: 5.245.700, R$ 5.245.700,00. 5. Em decorrência das 
deliberações acima, as sócias resolvem alterar a Seção 5 do Contrato Social da Sociedade, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: Seção 5 - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado em forma de moeda corrente nacional é de R$ 5.245.700,00, dividido em 5.245.700 
quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, indivisíveis em relação à Sociedade. As quotas estão 
distribuídas entre os sócios como segue: Sócios - Quotas - Valor: Logo Packaging International 
Holdings Limited: 5.039.874, R$ 5.039.874,00; SGS International, LLC: 205.826, R$ 205.826,00; 
Total: 5.245.700, R$ 5.245.700,00. 6. As sócias aprovam a operação de incorporação, nos termos e 
nas condições estabelecidas no Protocolo, e autorizam o administrador da Sociedade a tomar todas 
as providências necessárias ao cumprimento das deliberações aprovadas no presente instrumento. 
II. Da Consolidação do Contrato Social: 2.1. As sócias resolvem consolidar o Contrato Social 
da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalteradas as redações 
das cláusulas não expressamente alteradas por este instrumento:
“Contrato Social da Sociedade Limitada - Southern Graphic Systems Brasil Design 
Gráfi co Ltda. - Capítulo I - Nome, duração e sede: Seção 1 - A razão social da Sociedade é 
Southern Graphic Systems Brasil Design Gráfi co Ltda. A Sociedade também adotará como 
nome comercial/fantasia a denominação “SGS Brasil”. Seção 2 - A Sociedade iniciará o 
desenvolvimento de suas atividades na data de assinatura deste Contrato Social, e existirá por um 
período indeterminado. Seção 3 - A sede e jurisdição da Sociedade estão localizados em São Paulo/
SP, na Rua do Rocio, nº 351, 7º andar, Edifício Erika, Vila Olímpia, CEP 04552-000. A Sociedade poderá, 
por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social, abrir, transferir e/ou fechar 
outras agências, fi liais, depósitos e escritórios em qualquer localidade do Brasil ou no exterior. 
Capítulo II - Objeto Social: Seção 4 - O objetivo da Sociedade é a realização, por si própria ou por 
intermédio de terceiros ou conjuntamente com terceiros, no país ou no exterior, das seguintes 
atividades: pré-impressão, desenvolvimento de marcas, design criativo, pré-impressão de gráfi cos, 
placas de impressão arquivos digitais, processamento, produtos e serviços relacionados a gráfi cos, 
suporte de impressão em geral, edição, publicações, execução de tarefas complementares de 
impressão, bem como a prestação de serviços de assessoria, projetos, planejamento e comunicação 
integrada em marketing e design em geral. Capítulo III - Capital Social: Seção 5 - O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado em forma de moeda corrente nacional é de R$ 5.245.700,00, 
dividido em 5.245.700 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, indivisíveis em relação à 
Sociedade. As quotas estão distribuídas entre os sócios como segue: Sócios - Quotas - Valor: 
Logo Packaging International Holdings Limited: 5.039.874, R$ 5.039.874,00; SGS 
International, LLC: 205.826, R$ 205.826,00; Total: 5.245.700, R$ 5.245.700,00. Seção 6 - A 
responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos os sócios serão 
solidariamente responsáveis pela parte não integralizada do capital social. Seção 7 - As quotas são 
indivisíveis, sendo que cada quota confere o direito a (01) um voto nas deliberações dos sócios. 
Capítulo IV - Deliberações Sociais: Seção 8 - As deliberações dos sócios deverão ser tomadas 

em reunião, que deverá ser convocada de acordo com as disposições legais, ou mediante o 
consentimento dos sócios, pelo voto dos sócios que representam a maioria do capital social, a não 
ser que um quórum maior seja exigido pela legislação aplicável.  § Único – A Reunião de Sócios 
Anual deverá ser realizada nos primeiros 4 meses após o término do ano fi scal, de acordo com o 
artigo 1.078 do Código Civil Brasileiro. Capítulo V - Cessão e transferência de Quotas: Seção 9 
- As quotas da Sociedade não podem ser cedidas de qualquer forma, sem o consentimento expresso 
dos demais sócios, desde que os sócios que desejam adquiri-las tenham o direito de preferência na 
aquisição, nos mesmos termos e preços, proporcionalmente à sua participação no capital social da 
Sociedade. O direito de preferência previsto neste documento deverá ser exercido no prazo de 30 
dias a partir da comunicação da cessão. Capítulo VI - Administração: Seção 10 - O Administrador 
da Sociedade é Sr. Vitor James Urner, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
nº 4.382.731, CPF/MF nº 535.966.178-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Enxovia, 
nº 472, 21º andar, conjunto 2.110, Vila São Francisco, CEP 04711-030, que, com exceção das 
disposições dos itens 10.4 e 10.6 abaixo, terá plenos poderes para representar e administrar a 
Sociedade, assinar quaisquer documentos e representar a Sociedade ativa ou passivamente, em 
juízo ou fora dele, sempre mediante a aposição de sua assinatura, ou por meio de procurador com 
poderes específi cos. 10.1. O Administrador da Sociedade é expressamente dispensado de prestar 
caução para o exercício de suas atribuições, e tem o direito de receber um pagamento mensal a título 
de pró-labore, cujo valor será fi xado por meio de decisão dos sócios. 10.2. O Administrador neste ato 
declara não estar impedido de exercer a administração da Sociedade, de acordo com o artigo 1.011, 
parágrafo um, do Código Civil Brasileiro. 10.3. Quaisquer atos praticados pelo Administrador e/ou 
procuradores da Sociedade serão considerados nulos e inválidos se envolverem a Sociedade, direta 
ou indiretamente, em negócios e/ou transações claramente não relacionadas ao objeto social, se 
incorrerem em obrigações e/ou garantias de quaisquer tipos, para seu próprio benefício e/ou para o 
benefício de outrem. 10.4. O Administrador, com o consentimento dos sócios que representam a 
maioria do capital social, pode designar e nomear procuradores para representar a Sociedade na 
realização de atos específi cos junto as autoridades públicas e terceiros em geral, desde que os 
poderes concedidos constem nas respectivas procurações, e que tais procurações possuem prazo de 
validade limitado, com exceção daquelas outorgadas para fi ns judiciais, que podem ser válidas por 
prazo indeterminado. 10.5. A Sociedade não terá um Conselho Fiscal permanente, que deverá ser 
estabelecido de acordo com o artigo 1.066 do Código Civil Brasileiro. 10.6. O Administrador não 
poderá praticar qualquer um dos atos abaixo sem a prévia autorização por escrito dos sócios que 
representam a maioria do capital social: a) assinar cheques, contratos de câmbio, ou sacar ou 
transferir de contas bancárias, em cada caso, em valores superiores a USD 10.000,00 ou o 
equivalente em moeda corrente nacional; b) contratar empréstimos ou fi nanciamentos de qualquer 
tipo; c) assumir ou incorrer em quaisquer obrigações fi nanceiras de qualquer tipo, exceto pelas contas 
a pagar que possam ser incorridas no curso ordinário do negócio; d) vender, ceder, transferir ou 
constituir garantia sobre os ativos tangíveis ou intangíveis da Sociedade (inclusive, entre outros, as 
contas a receber); e) solicitar a liquidação ou dissolução da Sociedade, ou declarar falência ou 
insolvência; f) vender ou adquirir a participação societária em outras empresas ou entidades; g) 
conceder avais ou garantias em favor de terceiros; h) abrir contas correntes no Brasil ou no exterior; 
i) envolver a Sociedade na garantia de qualquer pagamento ou seguro de qualquer espécie, devido 
por qualquer outra pessoa ou entidade a qualquer pessoa ou entidade (incluindo instituições 
fi nanceiras), seja no Brasil ou no exterior; j) conceder qualquer autorização ou quaisquer outros 
direitos para permitir o uso de ativos ou quaisquer outros bens da Sociedade, incluindo, entre outros, 
qualquer propriedade intelectual, registrar ou cancelar o registro de propriedade intelectual junto a 
autoridades governamentais, ou qualquer outra entidade; k) adquirir, ou assinar qualquer contrato de 
aquisição, de qualquer bem imóvel ou propriedade particular em nome da Sociedade; l) celebrar 
qualquer contrato com a Sociedade ou fazer com que a Sociedade celebre qualquer contrato com 
qualquer individuo, escritório, empresa ou entidade com o/a qual o Administrador ou membro da 
família do Administrador seja afi liado ou no/a qual o Administrador ou membro da família do 
Administrador possua interesse fi nanceiro; ou m) contratar empregados da Sociedade. Capítulo 
VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros: Seção 11 - 
O exercício social da Sociedade terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Nessa data, o 
balanço e a declaração de lucros e prejuízos deverão ser preparados para fi ns fi scais. 11.1. Os 
lucros auferidos ao fi nal do exercício social da Sociedade deverão ser utilizados conforme 
determinação dos sócios. A distribuição de lucros, se houver, deverá ser feita proporcionalmente à 
participação dos sócios no capital social, salvo determinação em contrário pelos sócios. 11.2. 
Mediante decisão dos sócios, a Sociedade distribuirá os lucros para a conta de lucros acumulados, 
ou para a conta de reserva de lucros, existente no último balanço. 11.3. Os quotistas poderão 
determinar que balanços sejam preparados a qualquer momento, e efetuar a distribuição de lucros 
com base em tal documento. Capítulo VIII - Cálculo e Pagamento dos Haveres: Seção 12 - 
Em caso de dissolução parcial, retirada ou saída de um quotista, os valores relativos à sua 
participação societária deverão ser calculados de acordo com seu valor contábil, baseado em um 
balanço especial elaborado na data da resolução e/ou escritura com aprovação. O valor apurado 
deverá ser pago, em dinheiro ou em bens, no máximo em 24 meses, em parcelas ou não, confi rme 
determinação dos sócios remanescentes. Capítulo IX - Continuidade da Sociedade: Seção 13 
- A Sociedade não deverá ser dissolvida em caso de morte, incapacidade, falência, dissolução ou 
saída de qualquer quotista. Em quaisquer desses casos, os sócios remanescentes poderão adquirir 
as quotas do quotista falecido, falido, incapaz, removido ou retirante, pelo seu valor contábil, tendo 
como referência o último balanço da Sociedade. Caso apenas um quotista permaneça na 
Sociedade, este terá o prazo de 180 dias para trazer outro quotista para a Sociedade, de acordo com 
o artigo 1.033, IV, do Código Civil Brasileiro. Capítulo X - Dissolução e liquidação: Seção 14 - 
A Sociedade deverá ser dissolvida por deliberação de seus quotistas, conforme previsto no Código 
Civil Brasileiro. Seção 15 - Em caso de liquidação, aplicam-se as disposições legais aplicáveis. 
Capítulo XI - Alterações: Seção 16 - Este Instrumento pode ser alterado por deliberação dos 
sócios representando 75% do capital social. Capítulo XII - Legislação aplicável: Seção 17 - A 
Sociedade é regida pelas disposições estabelecidas neste Instrumento e no Código Civil Brasileiro, 
e os sócios aprovam, desde já, a aplicabilidade complementar da Lei Brasileira das Sociedades 
Anônimas (Lei nº 6404/76). E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente em 3 
vias de igual forma e conteúdo, na presença de 2 testemunhas. São Paulo, 2.09.2019. Logo 
Packaging International Holdings Limited - Vitor James Urner  - Procurador, SGS 
International, LLC - Vitor James Urner - Procurador. Testemunhas: Michelle Ametana Gross, RG: 
25.231.846-8, CPF: 302.068.328-93, Marina B. Sanchez Krunfl , RG: 15.862.780-5, CPF: 128.649.378-
16. JUCESP 515.869/19-3 em 01.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Southern Graphic Systems Brasil Design Gráfi co Ltda.
CNPJ/ME nº 21.372.118/0001-10 - NIRE 35.228.806.703

5ª Alteração e Consolidação do Contrato Social

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0126604-80.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Rodrigues Guerra, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a Still Comercio de Tecidos Ltda. 
CNPJ 04.478049/0001-05, que Simon Goncalo de Sousa 
ajuizou ação monitória, para cobrança de R$ 318.440,00 
(mar/2012), referente aos cheques 004688 e 004301, de 
01304- 4, ag. 0497, de 048197. Estando a ré em lugar 
ignorado, expede-se edital para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários 
advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou no mesmo 
prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de 
pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.           [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1008065-70.2019.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 1ªVara 
da Família e Sucessões,do Foro Regional XI-Pinheiros,Estado 
de São Paulo, Dr. Fabio Eduardo Basso, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SAMUEL UMERA OBU, Nigeriano, que lhe 
foi proposta uma ação de Suprimento de Idade E/ou Consenti-
mento por parte de Evelyn Nwamaka Obu,alegando em sínte-
se: Ação de Autorização judicial de suprimento de autorização 
paterna para a requerente Stephany Ifeoma Ianmachukwu 
Obu, menor, com fundamento nos artigos 83 e seguintes da 
Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Fato que Samuel Umera 
Obu e Evelyn Nwamaka Obu, tiveram um relacionamento, e 
desta união nasceu a requerente. A requerente esta sob a 
guarda da sua genitora, com quem pretende realizar uma 
viagem internacional. A requerente não obteve a concessão 
do passaporte em virtude de falta de autorização do pai. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 (vinte) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019.  [10,11] 

Balanços Patrimoniais
Ativo        2018        2017
Circulante 214.943 416.403
Caixa e equivalente de caixa 21.639 16.015
Contas a receber 56.247 162.777
Imóveis a comercializar 84.688 200.984
Adiantamento de Dividendos 50.690 35.790
Outros créditos 1.679 837
Não Circulante 25.881 45
Contas a receber 23.666 -
Outros créditos 2.215 45
Total do ativo 240.824 416.448
Passivo      2018        2017
Circulante 15.399 25.611
Fornecedores 1.286 16.366
Adiantamento de Cliente 6.557 266
Provisões tributárias 1.471 538

Yuny Stan Projeto Imobiliário I S.A
CNPJ 11.939.724/0001-11

Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Provisão para Garantia 687 280
Imposto Diferido 2.184 6.762
Outros passivos 3.214 1.399
Não circulante 6.618 88.773
Empréstimos e Financiamentos 2.749 84.635
Imposto Diferido 837 -
Provisão para Garantia 2.720 2.540
Adiantamento para futuro aumento de capital - 1.598
Outros passivos 312 -
Patrimônio líquido 218.807 302.064
Capital social 110.592 158.397
Reserva Legal 6.324 4.698
Reserva de capital 75.882 124.486
Reservas de lucros 12.858 36.227
Lucros do Exercício 32.517 20.385
(-) Dividendos Distribuídos (19.366) (42.129)
Total do passivo e patrimônio líquido  240.824  416.448

Demonstração do Resultado do Exercício        2018        2017
Receitas líquidas dos imóveis
Receitas líquidas dos imóveis vendidos 164.228 154.833
Custos dos imóveis vendidos
Custos dos imóveis vendidos (105.182) (114.552)
Lucro bruto 59.046 40.281
Receitas (despesas) operacionais
Despesas Comerciais (13.247) (7.718)
Despesas gerais e administrativas (459) (6.009)
Despesas Tributarias (521) (434)
Outras Despesas Operacionais (312) -
Lucro bruto antes do resultado financeiro 44.507 26.120
Resultado financeiro (8.438) (2.261)
Despesas financeiras (9.816) (4.585)
Receitas financeiras 1.378 2.324
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 36.069 23.859
Imposto de renda e contribuição social (3.552) (3.474)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 32.517 20.385

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos
 Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

A Diretoria.
Hebert de Jesus Barbosa - Contador, CRC-SP nº 1SP 254.554/O-04

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0011208-
10.2019.8.26.0068 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Pagamento Indevido Exequente: Altura
Locação, Comércio e Importação de Andaimes e Equipamentos Ltda Executado: Inowatt Engenharia e
Instalações EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011208-10.2019.8.26.0068
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata
Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) INOWATT ENGENHARIA E
INSTALAÇÕES, CNPJ 20.713.412/0001-86, com endereço à Rua Campos Sales, 529, 1º andar, sala 7,
Centro, CEP 06401-000, Barueri - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Altura Locação, Comércio e Importação de Andaimes e Equipamentos Ltda . Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 27.553,58, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de
setembro de 2019. 10 e 11/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014933-67.2014.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exequente: Sakamoto Lubrificantes Peças e Serviços Ltda Executado: Amaraidiesel
Com e Distr de Peças Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014933-
67.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. Edital de Citação. Prazo 20 dias.
Processo n° 1014933- 67.2014.8.26.0002. O Dr. CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a AMARAIDIESEL COM. & DISTR. DE PEÇAS
LTDA., (CNPJ/MF. Sob N.º 47.270.566/0001-05 que SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 11.514,44, representada
pelas duplicatas. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos
20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou
em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de
bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 05 de abril de 2019. 10 e 11/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0015843-98.2019.8.26.0564 Classe: Assunto: Cumprimento de
Sentença - Duplicata Exequente: Colégio São Carlos S/s Ltda Epp Executado: Alessandra Mischtschenko
Teco EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0015843-98.2019.8.26.0564 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sergio Hideo Okabayashi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALESSANDRA MISCHTSCHENKO
TECO, Brasileiro, RG 23.823.383-2 SSP/SP, CPF 253.817.168-77, que CENTRO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS S/C LTDA lhes ajuizou uma Ação Monitória ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-
se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o
pagamento do débito de R$ 13.653,78, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-
os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de
advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV) ou apresente impugnação no prazo de 15
dias que flui após o prazo para quitação do débito (artigo 525 do NCPC). Não sendo impugnada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo,
aos 03 de outubro de 2019. 10 e 11/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1004697-80.2019.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Terrara Executado: Terrara dos Manacas
Spe Empreendimento Imobiliário Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004697-
80.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TERRARA DOS
MANACAS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 09.227.915/0001-09, que lhe foi proposta
uma Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Terrara, alegando em síntese ser credor do
executado em razão do não pagamento das despesas condominiais. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida (R$
1.026,40), custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por
cento. Não sendo apresentados embargos no prazo legal, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2019. 10 e 11/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1035793-21.2016.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João XXIII Requerido: Gaia
Intermediações e Locação Ltda na pessoa de RUI FREDERICO MONTEIRO EDITAL  DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035793-21.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GAIA INTERMEDIAÇÕES E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ
96.537.857/0001-14, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Comunidade
Religiosa João XXIII, alegando que foi firmada com a ré o Contrato de Concessão Onerosa dos Jazigos,
outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 643, quadra XXV/1, contrato n° 43.373. Deixou a ré de quitar as taxas
de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
30 de setembro de 2019. 10 e 11/10
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018036-40.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO CARLOS DE CERQUEIRA MENDES BEZERRA, Brasileiro, RG 50024406, CPF 
954.812.653-20, com endereço à Rua Barao do Triunfo, 195, Brooklin Paulista, CEP 04602-000, São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação pelo rito comum por parte de Giovanni Emanuel Caruso Lara Nunes, com o seguinte objeto: 
Reparação de danos materiais em virtude de acidente envolvendo motocicleta EQS7568 e veículo PXC3409, no valor de 
R$ 11.160,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                      [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1109793-18.2018.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 33ª Vara 
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAURICIO 
CARLOS BARUFFI, Brasileiro, Solteiro, Diretor, CPF 036.231.408-05,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Nivaldo Jurado Fernandes, objetivando seja julgada procedente, para que o réu viabilize a compra, ou venda 
de 50% do imóvel 01 salão para escritório conj. 06 - 6º andar do Edifício Conde Shopping Center, à Rua José Bonifácio 176, 
Capital/SP, no prazo de 60 dias, condenado o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.422,52, a título de Danos 
Morais e o valor de R$ 20.422,52, a título de danos materiais, e multa diária de R$ 200,00, condenação ainda ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                  [10,11] 

DIADEIS DESIGN E PREMEDIA LTDA.
CNPJ/ME nº 11.609.990/0001-86 - NIRE 35224084304

Termo de Deliberação de Sócio
Pelo presente termo, Logo Packaging International Holdings Limited, sociedade estabelecida de acordo com as leis da 
Inglaterra e do País de Gales, com sede em Citadel Trading Park, Garrison Road, Hull HU9 1TQ, Reino Unido, CNPJ/ME 
nº 21.243.132/0001-14, representada por seu procurador, Sr. Vitor James Urner, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
nº 4.382.731, CPF/ME nº 535.966.178-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Enxovia, nº 472, 21º andar, conjunto 
2.110, Vila São Francisco, CEP 04711-030, única sócia, representante da totalidade do capital social da Diadeis Design e 
Premedia Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, conjuntos 513, 514, 515 e 
516, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01451-001,  CNPJ/ME nº 11.609.990/0001-86 e no NIRE 35224084304 (“Sociedade”), 
delibera, nesta oportunidade e na melhor forma de direito: 1) aprovar a proposta contida no “Instrumento Particular de Protocolo 
e Justifi cação de Incorporação da Diadeis Design e Premedia Ltda. pela Southern Graphic Systems Brasil Design Gráfi co Ltda.” (o 
“Protocolo”), celebrado em 29.08.2019 pelos administradores da Sociedade e da Southern Graphic Systems Brasil Design Gráfi co 
Ltda. (a “SGS”), com o propósito de promover a incorporação da Sociedade pela SGS, que passa a fazer parte integrante desta 
ata como Anexo 1; 2) ratifi car a nomeação da empresa especializada Pires & Associados Organização Contábil Ltda., CNPJ/ME nº 
67.851.055/0001-86, localizada na Rua Jorge Victor Vieira, nº 84, Juquitiba/SP, cujo representante prestou os esclarecimentos 
necessários, e que foi previamente contratada pelos administradores das sociedades envolvidas para proceder à avaliação do 
patrimônio líquido da Sociedade a ser incorporado pela SGS; 3) consignar que a incorporação da Sociedade pela SGS será levada 
a efeito nesta data, tendo por base o balancete de verifi cação da Sociedade levantado em 31.07.2019; 4) a aprovação do laudo 
de avaliação da Sociedade, elaborado pela Pires & Associados Organização Contábil Ltda., que apurou o valor de R$ 478.475,27 
para o patrimônio líquido da Sociedade a ser incorporado pela SGS; 5) consignar que as atividades exercidas pela Sociedade no 
estabelecimento localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, conjuntos 513, 514, 515 e 516, Jardim Paulistano, CEP: 
01451-001, São Paulo/SP, passarão a ser exercidas no estabelecimento da SGS localizado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua do 
Rocio, nº 351, 7º andar, Edifício Erika, Vila Olímpia, CEP 04552-000, CNPJ/ME nº 21.372.118/0001-10; 6) aprovar a operação de 
incorporação da Sociedade pela SGS, nos termos e nas condições estabelecidas no Protocolo; 7) declarar efetivada a 
incorporação, razão pela qual a Sociedade é declarada extinta; e 8) autorizar o administrador da Sociedade a tomar todas as 
medidas necessárias à efetivação das matérias aprovadas nesta data. Nada mais a tratar, a presente ata foi lida e assinada, em 3 
vias de igual teor e na presença das testemunhas abaixo assinadas. São Paulo, 2.09.2019. Logo Packaging International 
Holdings Limited - Por: Vitor James Urner. Testemunhas: Michelle Ametana Gross, CPF: 302.065.328-93,  Marina B. Sanchez 
Krunfl , CPF: 128.649.378-16. JUCESP 515.870/19-5 em 01.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Citação - Prazo 20 dias Proc. 1032807-23.2018.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza de Direito da 
30ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Izabel dos Santos de Sena, CPF 366.180.981-49, que Kanetextil 
Comércio de Tecidos Ltda. EPP, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao 
pagamento R$ 78.810,17 (março/2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais 
cominações, referente ao inadimplemento dos cheques nºs 1406, 1407, 1408, 1379, 1383, 1384, 1387, 1388, 1389, 
1390, 1391, 1385, 1376 e 1382. Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0036213-
79.2012.8.26.0100 (USUC 917) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

Reimberg, a saber: Santino Bueno Reimberg, Izabel Reimberg Teobaldo, Claudina Bueno Rodrigues, Benedito 
Rodrigues; Cristina Bueno Reimberg, Sebastião Mendes Roberto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Madalena Antonia Lucas 
da Silva, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Oclávio 
Conceição de Senne, nº 240/246 Grajaú - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, com área de 250,00 m², 

de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000525-80.2019.8.26.0007 O(A)  
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Moacir Lucena Cavalcante, 
que Kazuie Uehara, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, tendo como corréus Anderson 
Lacerda Pereira e Outra, objetivando condenar os réus ao pagamento R$ 8.776,13 (jan/2019), corrigidos 
monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao débito do contrato 
locatício do imóvel comercial localizado na Rua Otelo Augusto Ribeiro, 209 - sala 01 - 1º pavimento 
- Guaianas/SP. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 

nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de 
 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2019.             B - 10 e 11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. PROCESSO Nº 1005133-13.2017.8.26.0001 
O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,  
Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO AUGUSTO NETO, português, 

conforme informações colhidas dos familiares, viajou para o norte do Brasil em 1939, para uma região de 

 
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros, os fatos constantes nos autos. Será o  

 
Praça João Mendes s/n, 5º andar - Salas, 519/521, Centro - CEP 01501-900, São Paulo-SP. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2018.               B - 10, 11, 12, 15, 16 e 17

Citação - Prazo 20 dias Processo nº 1022265-14.2016.8.26.0100. A Dra. Adriana Cardoso dos Reis,  
Juíza de Direito da 37ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber à Agência de Viagens 
e Turismo Rubia Ltda. Me, CNPJ 56.840.556/0001-40, na pessoa de seu representante legal Pedro Jose 
Cunico Silva, CPF 264.547.938-34, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 429.465,15 (03/2016), referente ao saldo Cédula de Crédito 
Bancário - Empréstimo - Capital de Giro - nº 3372000008040900151. Estando os executados em local 

10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba 

embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 
 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2019.             B - 10 e 11

Citação - Prazo 20 dias Processo nº 1090847-32.2017.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 
30ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber ao Espólio de Wanderley Mureb de Macedo, na pessoa 
de seu inventariante, que o Condomínio Edifício Vera Lúcia, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, tendo como 
corré Maria Lygia Fiorelli de Macedo, objetivando condenar os réus ao pagamento R$ 8.555,83 (set/2017), corrigidos 
monetariamente, referente às despesas condominiais do apartamento nº 92, do condomínio autor, bem como as que se 
vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, 

revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
10/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B49954 -  CONTRATO: 810860115916-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1086- ITAQUERA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA WALDEMAR TIETZ , N° 1222, APARTAMENTO
34 B, 3° PAVIMENTO DO CONDOMINIO RUBI 2, CONJUNTO HABITACIONAL PADRE
JOSE DE ANCHIETA, 38° SUBDISTRITO VILA MATILDE , SÃO PAULO – SP.

ROBERVAL DE MIRANDA , BRASILEIRO, LABORATORISTA, CPF: 059.033.588-02,
CI: 18575983  CASADO(A) COM ANA PAULA COUTO DE MIRANDA, BRASILEIRA,
DO LAR, CPF 203.989.478-05, CI: 27.115.572-3 SSP

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

09 - 10 - 11/10/2019
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Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº0001024-15.2018.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Amazon
Papel Ltda que Agricon Agrícola Comercial Nonno Ltda  lhe ajuizou uma Ação de Despejo pro falta de
pagamento ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$
29.675,18, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos
termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, 24/09/19. 10 e 11/10
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*'}!'*'*�}!'�<��%X%]'Y+<�*'Z+%Y+'�Z'�%�\'"+<�']����%*^'H%Z�]'YZ%"ZK�%^*'Z "̂&%Z�&'�^<**'�[<�]<Y'+�*"%�'��!*<Z�&'�����!]��<*�^'Y+<�
%<�]�ZK�Z<���'Y%�&'�^<Y@'*+'*�Z'�']��'Y~<*%�<�%**'Z+<��*<^'&"&<�Z<�*'�%Z�}!%Y+"%Z��H<}!'%&%Z� �!&"̂ "%H]'Y+'�&'�������K���'
����|�K�����'^<**"&<Z�<Z��*%#<Z�Z!�*%K�Y<�Z"H�Y "̂<K�Z'*��Y<]'%&<�^!*%&<*�'Z�' "̂%H�'�&%&<�*'X!H%*��*<ZZ'X!"]'Y+<�%<�\'"+<���'*�
<��*'Z'Y+'�'&"+%HK��<*�'�+*%+<K�%\"�%&<�'��!�H"̂ %&<�Y%�\<*]%�&%�H'"��������������%&<�'��%ZZ%&<�Y'Z+%� "̂&%&'�&'��[<�%!H<K�%<Z
���&'�<!+!�*<�&'����y��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'����{����{����y

��������������	
������������������������������������������������������������������!?#%�&'��"*'"+<�&%
�=�>%*%��?@'HK�&<�V<*<��'X"<Y%H��>���_!+%Y+[K��Z+%&<�&'��[<�%!H<K��*%���<Y"^%��"]%�'*'"*%K�Y%�\<*]%�&%��'"K�'+^�
V�����_���%����������_��������>���������_�������������<!��%�'H'"*'"*<�� K��������������y{������yK
'�%����������_��������>������K��V��|��������|���K�}!'� H~'Z� \<"��*<�<Z+%�!]%�%�[<�&'��<Y"+�*"%��<*��%*+'
&'� _%Y^<� _*%&'Z^<� �{�K� �%*%� ^<�*%Y�%� &%� }!%Y+"%� &'� ��� ������K|�� �Z'+']�*<� &'� �����K� &'^<**'Y+'� &%� ��&!H%� &'
�*�&"+<� _%Y^�*"<� �� �%�"+%H� &'� �"*<� Y�� �����y�������� �Y^<Y+*%Y&<�Z'� <Z� *�!Z� ']� H!X%*� "Y^'*+<� '� Y[<� Z%�"&<K� \<*%]
&'+'*]"Y%&%Z� %Z� Z!%Z� ����	���� �<*� ������K� �%*%� }!'� ']� �|� &"%ZK� %� \H!"*� &<Z� ��� &"%Z� Z!�*%K� �%X!']� <� &��"+<
�\"^%Y&<� "Z'Y+<Z� &'� ^!Z+%Z� �*<^'ZZ!%"Z�K� %^*'Z^"&<� &'� ~<Y<*�*"<Z� %&@<^%+?^"<Z� '}!"@%H'Y+'Z� %� |�� &<� @%H<*� &<� &��"+<
�%*+"X<� ���K� ���K� <!� <\'*'�%]� ']�%*X<ZK� Z<�� �'Y%� &'� ^<Y@'*+'*�Z'� <� ]%Y&%&<� "Y"^"%H� ']� ]%Y&%&<� '�'^!+"@<�
�'^<**"&<Z�<Z��*%#<Z�Z!�*%�Y<�Z"H�Y^"<K�Z'*��Y<]'%&<�^!*%&<*�'Z�'^"%H�'�&%&<�*'X!H%*��*<ZZ'X!"]'Y+<�%<�\'"+<��%*+"X<
�|�K� �>K�������'*��<��*'Z'Y+'�'&"+%HK��<*�'�+*%+<K�%\"�%&<�'��!�H"^%&<�Y%�\<*]%�&%� H'"��������������%&<�'��%ZZ%&<
Y'Z+%�^"&%&'�&'��[<�%!H<K�%<Z����&'�<!+!�*<�&'����y�������������������������������������������������������������'����{����{����y

ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES
CNPJ Nº 54.041.439/0001-91  -  NIRE 35.2.0010570-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 9 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Ultra S.A. Participações (“Companhia”), na Aveni-
da Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na cidade e Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totali-
dade do capital social da Companhia. Convocação:  Dispensada a publicação de edital de convocação, na forma do artigo
124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Pedro Wongtschowski - Presidente. Lucio de Castro de Andrade Filho - Secretário.  Ordem
do Dia e Deliberações: Os acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, tomaram as seguintes deli-
berações, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou emendas: (i) aprovar a lavratura da ata desta Assembleia
em forma de sumário, conforme dispõe o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 10 do Estatuto Social da Companhia;
(ii) tendo em vista o exercício do direito de preferência, nos termos do artigo 19 e seguintes do Estatuto Social da Compahia,
pelos acionistas Ana Maria Villela Igel, Fabio Igel, Marcia Igel Joppert, Joyce Igel de Castro Andrade, Lucio de Castro Andrade
Filho, Bruno Igel, Pedro Wongtschowski e Roberta Joppert, para aquisição de 1.664.000 ações preferenciais resgatáveis de
emissão da Companhia - sendo 1.400.000 ações preferenciais resgatáveis de titularidade do Sr. Paulo Guilherme Aguiar Cu-
nha, 66.000 ações preferenciais resgatáveis de titularidade da Sra. Ana Paula de Queiroz Cunha, 66.000 ações preferenciais
resgatáveis de titularidade do Sr. Pedro Augusto de Queiroz Cunha, 66.000 ações preferenciais resgatáveis de titularidade do
Sr.Guilherme de Queiroz Cunha e 66.000 ações preferenciais resgatáveis de titularidade do Sr.Eduardo Queiroz Cunha - cada
um dos demais acionistas da Companhia confirma expresssa e irretratavelmente que não exerceu o seu direito de preferência
em relação a tais ações, que lhe foram ofertadas, e declara sua expressa anuência à compra e venda de tais ações sem quais-
quer ressalvas; (iii) tendo em vista tratativas prévias entre os acionistas, foi dada aos acionistas detentores de ações preferen-
ciais resgatáveis a oportunidade de converterem  suas ações preferenciais resgatáveis em ações ordinárias de emissão da
Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial resgatável detida, tendo os acionis-
tas Ana Maria Villela Igel, Fabio Igel, Marcia Igel Joppert, Joyce Igel de Castro Andrade, Lucio de Castro Andrade Filho, Bruno
Igel, Pedro Wongtschowski e Roberta Joppert solicitado a conversão das 1.664.000 ações preferenciais resgatáveis de sua
titularidade em 1.664.000 ações ordinárias. Ato contínuo, os acionistas da Companhia representando a totalidade do capital
social aprovaram por unanimidade e sem ressalvas a conversão de 1.664.000 ações preferenciais resgatáveis de titularidade
de tais acionistas, em ações ordinárias; (iv) aprovar a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia para refletir as
deliberações tomadas acima, passando a vigorar com eficácia imediata com a seguinte redação: “Artigo 5 - O capital social,
subscrito e integralizado, é de R$ 1.027.258.576,77 (um bilhão, vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhen-
tos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), dividido em 71.950.052  ações ordinárias e 3.881.773  ações preferenci-
ais resgatáveis, todas nominativas e sem valor nominal.” (v) aprovar a rerratificação das deliberações tomadas nos itens
(viii), (ix) e (x) da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12/07/2019, (“Assembleia de 12/
07/2019”), nos termos descritos abaixo, ficando expressamente ratificadas todas as demais deliberações tomadas na Assem-
bleia de 12/07/2019, as quais permanecem em pleno vigor e inalteradas: (a) aprovar a rerratificação da deliberação tomada
no item (viii) da ata da Assembleia de 12/07/2019, de modo a constar que os acionistas da Companhia representando a tota-
lidade do capital social aprovaram por unanimidade e sem ressalvas o resgate de 3.881.773 ações preferenciais resgatáveis
(“Ações Resgate Condicionado”) mediante a entrega de 11.449.755 ações ordinárias de emissão da Ultrapar Participações
S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ sob nº 33.256.439/0001-39 (“Ultrapar”) de titularidade da Companhia em montante
equivalente à participação detida de forma indireta no capital social da Ultrapar em 12/07/2019, data do resgate, para o Sr.
Paulo Guilherme Aguiar Cunha, pelo respectivo valor contábil nos termos do art. 22 da Lei n. 9.249, de 1995, com a conse-
quente redução do capital social da Companhia e posterior cancelamento das Ações Resgate Condicionado; e (b) aprovar a
rerratificação da deliberação tomada no item (ix) da ata da Assembleia de 12/07/2019, de modo a constar que, diante da
aprovação do item “(a)” acima, os acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social aprovaram por unani-
midade e sem ressalvas, a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 52.559.206,42 (cinquenta e dois milhões,
quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos), passando o capital social a ser de R$
974.699.370,35 (novecentos e setenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta reais e trinta e
cinco centavos); e (c) aprovar a rerratificação da deliberação tomada no item (x) da ata da Assembleia de 12/07/2019, de
modo a constar que, diante da aprovação dos itens (a) e (b) acima, para refletir as deliberações tomadas, ficou aprovada a
exclusão do Artigo 6-A e a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação: “Artigo
5 - O capital social, subscrito e integralizado, é de R$  974.699.370,35 (novecentos e setenta e quatro milhões seiscentos e
noventa e nove mil trezentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), dividido em 71.950.052 ações ordinárias, todas nomina-
tivas e sem valor nominal.” A eficácia das deliberações ora retificadas permanecem condicionadas nos termos previstos na ata
da da Assembleia de 12/07/2019. Por fim, tendo em vista a aprovação de todas as matérias da ordem do dia por acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, nenhum acionista fará jus ao direito de retirada nos termos do
Artigo 137 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada pelos Acionistas. Pedro Wongtschowski - na qualidade de Acionista e Presidente da Mesa; Lucio de
Castro Andrade Filho - na qualidade de Acionista e Secretário da Mesa; Ana Maria Levy Villela Igel; Fabio Igel; Márcia Igel
Joppert Rogério Igel; Joyce Igel de Castro Andrade; Lucio de Castro Andrade Filho; Paulo Guilherme Aguiar Cunha; Pedro
Wongtschowski; Christy Participações Ltda.; Helio Marcos Coutinho Beltrão; Bruno Igel; Ana Elisa Alves Corrêa Igel; Roberto
de Castro Andrade; Bettina de Castro Andrade Gasparian; Roberta Joppert Ferraz; Sandra Joppert. Declaro que a presente é
cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Lucio de Castro Andrade Filho - Secretário da Mesa.

SAMM - SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMÍDIA LTDA.
CNPJ/MF Nº. 10.665.151/0001-12 - NIRE Nº. 35224589252 - SOCIEDADE LIMITADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 04 de setembro de 2019, recebeu a carta de renúncia do Sr. GUILHERME 
MOTTA GOMES, ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Sociedade, com registro perante 
a JUCESP nº 531.137/19-3 em 04/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 03 de setembro de 2019, recebeu a carta de renúncia do Sr. 
EDUARDO DE TOLEDO, ao cargo de membro efetivo e de Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, com registro perante a JUCESP nº 530.865/19-1 em 
04/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 03 de setembro de 2019, recebeu a carta de renúncia do 
Sr. ARTHUR PIOTTO FILHO, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração 
da Companhia, com registro perante a JUCESP nº 530.681/19-5 em 04/10/2019. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DO AÇO - (“ALACERO”)
CNPJ/MF 29.613.844/0001-90

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os membros ativos da ALACERO para se reunirem no dia 12/11/2019, em primeira Convocação, às 15h00 e, em segunda 
convocação, às 15h30, no Hotel Hilton, em Puerto Madero, na Av. Macacha Guemes 351, na cidade de Buenos Aires, C1106BKG, na Argenti-
na, para, em AGE - Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada, na forma dos artigos 15º, 16º e 34º do Estatuto Social, para 
deliberarem e votarem sobre a reforma estatutária com alteração dos seguintes artigos: (i) inclusão da letra “i” no artº 4º (objeto social) a 
fim de constar a realização e a promoção de eventos e congressos, com venda de ingressos para a captação de recursos para a realização 
dos mesmos; (ii) alteração do artigo 15º sobre a Convocação dos associados feita pelo Diretor Geral através de afixação de Edital de Con-
vocação na sede da Alacero, ou via página na internet (site da Alacero), ou via correio eletrônico; (iii) alteração do artigo 21 relativamente 
ao número de membros do Conselho de Administração; (iv) alteração da redação da letra “m” do artigo 27º sobre reforma estatutária e 
determinação de normas para adoção, revogação ou modificações do Código de Conduta e deliberação sobre a Política de Integridade; 
(v) indicação, na letra “o” do mesmo artigo 27º, da fixação da remuneração do Diretor Geral; (vi) alterar a letra “f ” do artigo 31º sobre a 
inclusão de implementação de Políticas Internas da Associação e aprovações do Código de Conduta e do Programa de Integridade; (vii) 
alteração do artigo 35º a fim de permitir a adoção pela Alacero de normas aplicáveis às sociedades; e (viii) assuntos de interesse geral.

Francisco Javier Leal Cota - Diretor Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
10/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: B50081 -  CONTRATO: 120334142068-1 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1603- PARQUE SAO JORGE
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA DENE,N° 137, APARTAMENTO 54, TIPO A-3, 5º
ANDAR, ,  EDIFICIO VILLA REAL, VILA RÉ, 3° SUBDISTRITO- PENHA DE FRANÇA,
CABENDO-LHE DIREIT O AO USO DE UMA VAGA SIMPLES , COBER TA NO
ESTACIONAMENTO. SÃO PAULO - SP

DULCINEIA  DE LOURDES DA SILVA , BRASILEIRO, PROFESSORA, CPF:
598.262.748-87, CI: 4.749.860 SSP/SP DIVORCIADO(A)

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

09 - 10 - 11/10/2019
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FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 4ª VARA CÍVEL - Rua Jericó s/n - Sala C -
Vila Madalena - CEP 05435-040 - Fone: (11) 3815-1014 - São Paulo/SP - E-mail:
p inheiros4cv@tjsp. jus.br  -  Horár io de Atendimento ao Públ ico:  das 12h30min
às19h00min - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo digital nº
1119302-41.2016.8.26.0100 . O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,  do Foro
Regiona l  X I  -  P inhe i ros,  Comarca de São Pau lo,  Es tado de São Pau lo, Dr.
ROGÉRIO DE CAMARGO ARRUDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a LUIZ
FERNANDO DUBOC FIGUEIRA, CPF 176.917.107-04, que na ação de EXECU-
ÇÃO DE T ÍTULO EXTRAJUDICIAL  p ropos ta  por CONDOMÍNIO EDIF ÍC IO
ARAIOSES, encontrando-se ele em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora  rea l i zada sobre  bem imóve l  de  que é
coproprietár io,  const i tuído pelo apartamento nº 32, local izado no 3º andar do
Edi f íc io  Ara ioses,  s i tuado à  Praça Franço is  Be langer ,  66 ,  reg is t rado sob a
matrícula nº 58.478 do 10º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP, contri-
buinte 081.269.0160-8, passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias
para MANIFESTAÇÃO sobre a PENHORA. Será o presente edital afixado e publi-
cado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 13 de setembro de 2019.

09 e  10/10

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 2ª VARA CÍVEL - Avenida das Nações
Unidas, 22939 - 12º Andar - Sala 23 - Jurubatuba - CEP 04795-100 - Fone: 11-
5541-8014 - São Paulo-SP - E-mail:stoamaro2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de NOTIFI-
CAÇÃO - Prazo de 20 dias -  Processo nº 1048730-63.2016.8.26.0002. O MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr. CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MARIA DA GLORIA SILVA CARVALHO ALVES, CPF 083.941.918-00, que lhe foi
proposta uma ação de NOTIFICAÇÃO por parte de COMERCIAL E IMOBILIÁRIA
CAMPO LIMPO LTDA., para que, no prazo de 30 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito de R$23.177,33 (set/2016) a ser atualizado e acrescido
das cominações legais e contratuais, em razão da aquisição da chácara nº 24 do
loteamento denominado Estanc ia Palomar,  loca l izado em Juqui t iba/SP,  c /
1.569,00m². Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua NOTIFICAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 05 de setembro de 2019.

09 e  10/10

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua General
Olímpio da Silveira, 196, Apartamento 1811, Barra Funda, São Paulo - SP, CEP: 01150-
000
1º leilão 23/10/2019 a partir das 14:30 horas
2º leilão 13/11/2019 a partir das 14:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS, Brasileiro(a), Operadora de telemarketing,
Solteiro(a), CPF 247.976.808-22, CI: 18.132.036 SSP/SP e cônjuge, se casado(a)
estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara,
Itupeva/Sp, Cep 13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B49622

09 - 10 - 11/10/2019

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0005066-22.2019.8.26.0704 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Prestação de Serviços Exequente: Somater Ensino e Pesquisa S/S Ltda. Executado: Silvio Luiz
Paulino de Camargo EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005066-
22.2019.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILVIO LUIZ
PAULINO DE CAMARGO, RG 14.513.115, CPF 070.833.938-77, que SOMATER ENSINO E PESQUISA S/
S LTDA, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de Sentença referente ao
Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes. Encontrando-se o executado em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$
91.833,11 (08/2019), devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindoos de que, em
caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%,
nos termos do artigo NCPC, (art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2019.    10 e 11/10

Processo 0131520-76.2006.8.26.0001 (001.06.131520-1) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais
- Condominio Edificio Copacabana Sport & Life - Thalita Diniz Tamashiro Mancini e outro - Sylvia Freddi
Rossi e outro - Roberto Pedro Fernandes - Municipio de São Paulo - Banco Bradesco S/A - Por meio desta
decisão, que servirá como EDITAL  (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER a ANTONIO CARLOS DE
PÁDUA MANCINI, CPF 146.381.908-04, que, frustradas as tentativas de sua localização, foi determinada
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, retire o veículo Fiat/Palio, cor vinho, placas GTI-7938, junto ao imóvel de Rua Copacabana,
nº 313, apto. 14, Vila Benevente, Santa Terezinha. No silêncio, ser-lhe-á nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 19 de julho de 2019. 10 e 11/10

FORO REGIONAL X - IPIRANGA - 2ª VARA CÍVEL - Rua Agostinho Gomes, 1455
- 1º andar - Sala 117 - Ipiranga - CEP04206-000 - Fone: (11) 2274-8044 - São
Paulo-SP - E-mail:ipiranga2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 1003700-10.2018.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dra. CAREN
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
BONIFÁCIO MANOEL JOSÉ DA SILVA,  brasi leiro, casado, comerciante, RG
30.855.470-X, CPF 290.850.628-96, e MARIA SANTANA BEZERRA DELIMA, bra-
sileira, casada, RG 33.390.093-5, CPF 313.440.358-76, que lhe foi proposta
uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍ-
CIO BRUNA, alegando em síntese: Os requeridos adquiriram em 25/08/2008
através de contrato particular de compromisso de compra e venda, o apartamen-
to nº 72 do Condomínio Edifício Bruna de José Carlos Ferreira da Silva e outra,
conforme documento nos autos. Ocorre que os requeridos deixaram de cumprir
com as obrigações condominiais desde 05/01/2018, causando a inadimplência no
valor de R$3.586,52 (atualizado em 21/06/2018). Requer o autor a condenação dos
requeridos ao pagamento do valor devido, bem como das  co tas  e  ra te ios
condominiais vencidos e aquelas que se vencerem, devidamente corrigido e
acrescidas de juros nos termos da lei. Encontrando-se os réus em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, os
réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019.

09  e  10/10

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS PROCESSO Nº0106824-96.2008.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVara,do Foro Central da Capital,Estado de São Paulo,Dr(a) Gustavo Coube de Carvalho, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o) Calcedônia Construtora e Incorporadora-Eireli, CNPJ 22.723.264/0001-06 que lhe foi proposta uma 
ação de Execução por parte de Djalma Sergio Pires de Almeida Junior,bem como a outros,para cobrança da quantia de 
R$332.107,56,referente os documentos em anexo aos autos.Encontrando-se a executada na pessoa de seu represen-
tante legal, em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que pague a dívida mais as atualizações e correções necessárias , no prazo de (3) três dias, sendo que 
no caso de pagamento integral os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade e poderá no prazo de quinze 
dias, opor embargos à execução. No caso de não pagamento, os arrestos efetuado sobre: Os direitos de ben s e valores, 
atuais ou futuro, até o valor da dívida de R$ 1.743.406,75, pertencentes a Calcedônia Construtora e Incorporadora 
EIRELI, CNPJ 22.423.264/0001-06, existentes no processo nº. 1006042-94.2018.8.26.0009 da 2ª. Vara Cível do Foro 
Regional da Vila Prudente da Comarca da Capital-SP; e sobre o imóvel da matricula nº. 169.867do 16º. Cartório de 
Registro de Imóvel da Capital - SP, será convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, o prazo de 15 dias 
para oferecimento de Embargos à Execução. Não sendo apresentado Embargos, será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                    [10,11] 
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1114622-13.2016.8.26.0100 (USUC 1246) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Virginia Silva e Silva ajuizou
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento
nº 54, localizado no 5° andar, do Edifício Maison Florence, situado na Rua Capote Valente, n° 900, no 20º
Subdistrito Jardim América, São Paulo - SP, com área real privativa de 66,330 m², área comum de divisão não
proporcional 25,680 m², correspondente a uma vaga de garagem no subsolo, área real comum de divisão não
proporcional de 53,169 m², área real total de 145,179 m², correspondendo lhe a fração ideal de 2,500%, no
terreno e coisas de uso comum do edifício, contribuinte nº 013.006.0528-6, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei J - 10 e 11/10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1050600-14.2014.8.26.0100 (USUC 648) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Ascendino Costa Vieira, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Victor
Hugo Hortelan da Silva, Ana Lúcia Hortelan da Silva Lembo, Marco Antônio Hortelan da Silva, João Marcos
Lembo e Kelly Campanharo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Ataufo Alves, nº 612 Vila Rosa, 26º Subdistrito Vila Prudente - São Paulo SP, com área de
111,00 m², contribuinte nº 156.058.0020-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. J - 10 e 11/10

Sete blocos da 16ª Rodada da
ANP estão sob crivo judicial

A Justiça Federal da Bahia
determinou que a União e a
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) divulguem que a oferta
de blocos de exploração e pro-
dução nas bacias de Camamu-
Almada e Jacuípe, no litoral da
Bahia, está “sob o crivo do Po-
der Judiciário”. Em sua página
na internet, a agência regulado-
ra já incluiu uma nota com a in-
formação.

A decisão foi da 3ª Vara Fe-
deral de Salvador e atendeu par-
cialmente a uma ação proposta
pelo Ministério Público Federal
na Bahia (MPF-BA). A procura-
doria afirma que os sete blocos
incluídos no leilão marcado para
esta quinta-feira (10) estão pró-
ximos do Parque Nacional Mari-
nho de Abrolhos, e, em caso de
vazamento, poderia haver danos
irreparáveis ao ecossistema.

Também foi destacado pela 3ª
Vara Federal de Salvador que a
assinatura dos contratos de con-
cessão está programada para 14
de fevereiro do ano que vem, o
que permite que os pedidos do
Ministério Público Federal sejam

julgados até esta data sem qual-
quer prejuízo “uma vez que to-
dos os licitantes (e eventual ven-
cedor do certame) estarão cien-
tes da presente demanda”.

“Isso propiciará também a
viabilização do contraditório e
da instrução probatória satisfa-
tórios para aquilatar o melhor in-
teresse ambiental para a prote-
ção do Parque Nacional Mari-
nho dos Abrolhos, maior biodi-
versidade marinha do Atlântico
Sul, principal berçário das balei-
as jubartes e morada das tarta-
rugas marinhas ameaçadas de
extinção”, diz a decisão.

O MPF propôs em setembro
que os blocos fossem retirados
do leilão. Os procuradores da
República Vanessa Gomes Pre-
vitera e André Luís Castro Ca-
selli afirmam na ação enviada à
Justiça que o Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis
(Ibama) contrariou um parecer
de técnicos do próprio instituto
ao liberar a oferta dos blocos.

Além disso, o Ministério Pú-
blico Federal disse que as roda-
das anteriores de concessão con-

taram com avaliações de outros
órgãos ambientais em conjunto
com o Ibama, como Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), a
Agência Nacional de Águas
(ANA) e órgãos ambientais es-
taduais, que formavam o Grupo
de Trabalho Interministerial de
Atividades de Exploração e Pro-
dução de Óleo e Gás (GTPEG).
Os procuradores apontam que o
grupo de trabalho não foi insti-
tuído dessa vez e que apenas o
Ibama se manifestou, o que clas-
sificam como “claro retrocesso da
governança ambiental”.

Procurada pela Agência
Brasil, a ANP não comentou os
questionamentos do MPF e in-
formou que já cumpriu a deci-
são judicial. Já o Ibama não se
posicionou.

Rodada de licitação
A 16ª Rodada de Licitações

da ANP para exploração e pro-
dução de petróleo vai ser reali-
zada nesta quinta-feira (10), no
Rio de Janeiro. Serão ofertados
36 blocos, localizados em sete
setores de cinco bacias sedi-

mentares marítimas. Quatro blo-
cos estão na bacia de Camamu-
Almada e três na de Jacuípe. A
maior parte dos blocos oferta-
dos está nas bacias de Campos
(13) e Santos (11). Há também
cinco blocos na bacia Pernam-
buco-Paraíba.

Segundo a ANP, o objetivo
da 16ª rodada é explorar o po-
tencial das áreas das bacias de
Campos e Santos, que estão fora
do Polígono do Pré-sal. Os blo-
cos oferecidos nessas áreas são
considerados de elevado poten-
cial, sendo um deles, na Bacia
de Campos, com bônus de assi-
natura mínimo de mais de R$
1,375 bilhão. As demais bacias
são consideradas áreas de no-
vas fronteiras, onde há pouca
atividade exploratória.

O bônus de assinatura da ro-
dada de concessão está estima-
do em mais de R$ 3 bilhões, va-
lor que pode ser maior ou menor
dependendo do ágio e da quan-
tidade de blocos arrematados.

O leilão conta com 17 empre-
sas inscritas, que podem formar
consórcios ou oferecer lances
individuais. (Agencia Brasil)

Uma pesquisa divulgada
na quarta-feira (9) pelo IDC,
empresa líder em inteligência
de mercado, apontou que
mais da metade dos entrevis-
tados de 18 a 49 anos de ida-
de na Colômbia, Brasil e Mé-
xico usam o smartphone para
acessar os serviços bancári-
os e financeiros. Entre as pes-
soas de 30 a 39 anos, o uso
do smartphone para acessar
os serviços bancários e finan-
ceiros chega a 61%.

No Brasil, 65% do total
dos entrevistados já usam
mais o aplicativo do celular
para abrir uma conta bancá-
ria ou acessar um produto ou
serviço do que ir pessoalmen-
te a uma agência tradicional,
que somam 58%.

“Conforme destacado
pela pesquisa, a forma como
as pessoas interagem e usam
serviços financeiros reflete
como a digitalização está mu-
dando os mercados  financei-
ro e bancário. Mais da meta-
de da amostra pesquisada usa
smartphones para abrir con-
tas bancárias ou adquirir pro-
dutos ou serviços financei-
ros, que servem como base da
pirâmide para outros serviços

Serviços bancários por celular
são acessados por 65% dos

brasileiros
no futuro”, disse Jay Gumbi-
ner, vice-presidente de Pes-
quisas do IDC para a Améri-
ca Latina.

Cartões
A pesquisa mostrou ain-

da que 45,3% dos brasileiros
entrevistados usam cartões
de crédito e débito separada-
mente, enquanto 28,6% têm
um cartão múltiplo. Entre os
três países analisados, o Bra-
sil é onde mais se utiliza o car-
tão de crédito (57%), enquan-
to no México, segundo colo-
cado, o cartão de crédito é uti-
lizado por 38% dos entrevis-
tados.

Entre os brasileiros, sete
em cada dez usa o cartão de
crédito principalmente para
compras com valor acima de
US$ 50, enquanto 39% diz
usar o cartão de débito para
compras abaixo desse valor.

A pesquisa Como as Fin-
Techs e Bancos Podem Demo-
cratizar os Serviços Financei-
ros na América Latina foi fei-
ta com 1.067 usuários de smar-
tphones das classes A, B e C
do Brasil, da Colômbia e do
México, em maio deste ano.
(Agencia Brasil)


